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 שינגנעפעג ןיא





 שינעגנעפעג ןיא

 .א

 ןח"םוא ןייַא ןעפרָאװעג יניּפ רבח רעזנוא טָאה טסיזמוא טינ

 ןוא דעיל ַא ףיורעד ןעכַאמ ןעוועג טיירג ,"דנַאלײַא סילע,/ ףיוא

 רעבָא רע טָאה סעכ םעד ..והילא רעדורב ןיימ טימ ךיז טנעירקעצ

 רעניסייה רעד זַא ,טלָאװעג טינ טָאה יניּפ ,ךיז ןיא ןעטלאהענ

 -עמַא טימ ןעדעירפוצ טינ זיא ,יניּפ ,רע זַא ,ןעסיוו לָאז רעדיינש

 סָאד םָאה גינעווניא רָאנ .ץרַאה טכַאמעג ךיז רע טָאה .עקיר

 ןעמענ לָאז עמ ,שטייטס-שטייטס, .תונכס טימ טנערבעג םהיא

 יװ ,ןעטנַאטסערַא יװ ,טָאקס יװ ,ייז ןערַאּפשנייַא ןוא ןעשטנעמ

 טימ דייהרעליטש ט'הנעט'עג רע טָאה ױזַא -- ?!ענעגנַאפעג

 ףיוא ןערהיפ וצ טכַארבעג זנוא טָאה עמ יוװ ,םעדכָאנ ן'והילא

 זיא רעדיינש רעניסייה רעד זַא ,סיוא-טמוק ."דנַאֿלײַא םילע

 טעוו'ס זַא ,טגָאזעג תואיבנ רעהירפ טָאה רע .טכערעג ןעוועג

 .סָאמ יד טּפַאהעגרעביא לעסיבַא טָאה רע ,רהעמשינ ,ןייז יױזַא

 .להַאטש ַא ןיא ןערַאּפשניײא זנוא טעװ עמ ןַא ,טנָאזעג טָאה רע

 רעניטכיל רעסיורג א ןיא טרהיפעגניירַא זנוא ןעמ טָאה ףוס םוצ

 גנידסלַא ןוא ןעקנירט ןוא ןעסע ןעבעגעג זנוא טָאה עמ ןוא בוטש

 ? ןעד סָאװ רָאנ ! ןעשטנעמ עבעיל עטונ .טלעג ןהֶא ,טסיזמוא

 --- םוטש רעגיזָאד רעד וצ ןעמוק וצ טבעלרעד ןעבָאה רימ רעדייא
: 6 | 
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 םכולע"םולש

 ןעטייז יד ייב ךעלעריט טימ קירב רעגנַאל א ךרוד ! רעטָאפ-עטַאט
 טָאה טירט ןעדעי ףיוא  ,זייוונוצנייא ןעגנאגעגברוד רימ ןענעז
 -ַאב ,לעּפענק א טימ שינעקישנא רעדנַא ןייֵא טלעטשענּפָא זנוא
 טָאה גנידסלַא ןופ רעהירפ .טּפַאטַאב ,טכוזַאב ,טכַארטַאב ,טקוק
 ףיוא ןעמערב יד טרהעקעגרעביא ןנוא פערעיּפַאּפ סייוו ַא טימ ןעמ
 עגירעביא יד ךאנרעד .,ןעגיוא יד טכַארטַאב ,םייז רעקניל רעד
 ןעכייצ ַא ךייַא ףיוא קעװַא-טלעטש רעדנוזַאב רעדעי ןוא ..םירבא
 ,טנַאה רעד טימ ןייוו א ךייַא טוהט ןוא פעריירק ַא סיּפע טימ
 ןענעז ךאנרער .,סקניל רעדָא סטכער -- ןהעג טלָאז רהיא ןיהואוו
 נָאז ךיא סָאװ ,בוטש רעסיורג רענעי ןיא ןעמוקעגניירַא טשרע רימ
 סָאד סנייא טכוזעגּפָא ךיז רימ ןעבָאה טרָאד טשרע ןוא .ךייַא
 טשינ ןוא טלעמוטעצ ןעוועג רימ ןענעז טלָאמעד זיב ,ערעדנַא
 יד יוװ ,ןעוועג רימ ןענעז ןעקָארשעצ ןוא .ךיז ןעניפעג טנָאקעג
 .הטיחש רעד וצ ייז טרהיפ עמ ןעוו ,רעבלעק

 ,ב

 עצנַאג יד ? טאהעג ארומ ,רהיא טניימ ,רימ ןעבָאה סָאװ
 טעװ סָאװ :; ןעניוא ס'עמַאמ רעד -- ןעוועג זיא ערעזנוא ארומ
 זַא ,סיוא ךיז טזָאל ? ןעגיוא עטנייוורַאפ עטיור ערהיא טימ ןייז
 ,ןײרַא ןעגיוא יד ןיא טקוקעג ןעמעֶלַא ןופ רעגיצניוו ןעמ טָאה רהיא

 -םיפ ַא ,רערעײַא עטאט רעד ,טהימעג ךיז רע טָאה סָאד --
 עמַאמ יד טגָאזעג טָאה ױזַא --- ...! ןעבָאה רע לָאז ןדע-דןנ ןעגיט
 רַאפ שזַא ךיז טנייוועצ .ןוא ןעמונעגמורַא ןעמעלַא זנוא טָאה ןוא
 .גָאטליואוו רַאפ ןוחט וצ סָאװ טסואוועג םינ ראג טָאה יז .דיירפ
 .שטנעמ רעדנַא ןייא רָאג ןערָאװעג זיא והילא רעדורב ןיימ ךיוא ןוא
 זיא ןעמ ,טרהָאּפ עמ ,טפיול עמ תעב זַא ,עבט א רע טָאה ױזַא
 סע .רימ ֹוצ ץרַאה רעטיב ץנַאג ןייז סיוא רע טזָאל ,ןענָארטעצ
 א טימ רעטנוא םהיא טפלעה הכרב ןוא ,ץלָאה יו ,שטעּפ ןעהילפ
 טָאה רע ,ןערָאװעג טיוה עיינ ַא םהיא ףיוא ןיא טציא .הללק
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 .שודנַארֶא ןייֵא רימ טקנעשעג ןוא ענעשעק ןופ טּפעלשעגסױרַא

 ן'םיוא .ףיש ם'נופ םהיא ייב ןעבילברַאפ .ץנַארַאמ א ,טסייה סָאד

 .ןעצנַארַאמ גָאט עלַא טלייטעג זנוא ןעמ טָאה "טרעבלַא ץינירּפ ,

 רעד ,טלָאװעג טָאה סע רעוו .טרָאד סע ןעמ טפור סעשזדנַארַא

 ,ןעטלַאהַאב ץנַארַאמ ןייז טָאה רעד --- טינ רעוו .ןעסעגעג טָאה

 עניימ בָאה ךיא .ענעשעק ןיא טייוו ,ןעהעז טינ לָאז רענייק זַא

 -םיוא טינ ןוא ירּפ ַאזַא ןעהעז ןעמ ןָאק ױזַא יװ ,ןעטלַאהַאב טינ

 -נוא הלודג ןייז טקירדעגסיוא טָאה עַּלַא ןופ רעכעה רָאנ -- ? ןעסע

 / :עלַא זנוא וצ טגָאזעג טָאה רע .,יניּפ רבח רעז

 .טינ ךיא בָאה ?רהיא יצ ,ךיא ?גנולק זיא רעוו ?ונ --

 ,עקירעמַא ףיױא טכַארטעגסױא םיאנוש ןעבָאה סָאד זַא ,טגָאזעג

 ? ןעגיוא עטנייוורַאפ טָאה סָאװ ,ןעשטנעמ א ןיירַא טינ טזָאל עמ זַא

 ,םעקינ'ערה-ןושל ,סרעדערַאב ,סרענגיל ,סרעהעגגידעל ןעשטנעמ

 -סיוא דלַאב ןיוש ןעלעוו ייז ! סעכרַאּפ ,סעקַאדייל ,רעגניצ עזייב

 זיא ואו .דמש רעד וצ טביירט עמ זַא ,עקירעמַא ףיוא ןעטכַארט

 רענייב ס'נעטַאט ןייז ןיא חור ַא ,רעדיינש רעניסייה רעד ץַײגרע

 ...? ןיירַא
 ןעטעבעגרעביא רעדעיװ יניּפ רעזנוא ,סָאד טסייה ,ךיז טָאה

 .עקירעמַא טימ

 .ג

 טינ רָאנ הלהב רעד ןיא ךיז רימ ןעבָאה טעּפמיא סיורג ןופ

 סָאד .רענייא טלהעפ עינַאּפמָאק רעזנוא ןופ ןַא ,טקוקענמורַא

 ןהעזעגמורַא ךיז טָאה עטשרע יד .,לעדנעמ רבח ןיימ ןעוועגנ זיא

 ןעבעגעג קסעלּפ ַא ןוא ןָאהטעג ּפַאח ַא ךיז טָאה יז .הכרב אקוד

 ַא, "1 קַאשַאל רעד זיא ואוו --- רימ זיא העוו , : טנעה יד טימ

 ןעבָאה רימ ןוא ,עמַאמ יד טגָאז --- ?! ןעגָאלשרעד ךימ טָאה רענוד

 ,ָאטינ זיא לעדנעמ ןוא .ןעלדנעמ ןעכוז ןעבעגעג פרָאװ ַא עלַא ךיז

 .ןירַא רעסַאװ ןיא יוװ ,ןעלַאפרַאפ
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 .ןיילא רע זיא נידלוש זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש

 קרַאטש ךיז רע טָאה רעהרַאפ ם'ייב .ךיא ןיימ ,לעדנעמ יקַאט

 ןיא טלָאמעד יו ,טלעטשרַאפ ךיז רע טָאה םדוק .טעטנָאלּפרַאפו

 נָא לָאמ ַא טימ רע טָאה ךָאנרעד .ןעמוטש ַא רַאפ ,דנַאלשטייד
 -עג רע טָאה טָא .ןעטייקשירַאנ עניד'ארומ ןעדער וצ ןעביוהעג
 -סיוא םהיא ןיא טָא ןוא ,רהָאי ןהעצ טלַא טשרע זיא רע זַא ,טנאז

 ןיוש טנעל רע זַא ןוא הוצמד-רב ןיוש זיא רע זַא ,ןעגָאז וצ ןעמוקעג

 "רעדסיוא ןֹוא ןעוועג הדומ ךיז רע טָאה ףוס םוצ ןוא ,ןיליפת

 -רַאפ ַא ןיא רע זַא ;תמא ןעצנאנ םעד ךעלּפענק יד רַאֿפ טלהעצ

 רעד רעביא ךיז ןעּפַאחרעבירא ם'ייב זַא ,טסייה סָאד .רענעריול

 -ראפ דנַאלשטייד ןיא ץינרע םהיא עמַאמ-עטַאט ןעבָאה ץינערג

 ןָאק רע זַא ןוא .,טעשטנָאלידּפ םהיא ןעבָאה רימ זַא ןוא ,ןעריול
 ,ןערעטלע ענייז ןופ סערדַא ןוא טרָא ןעגיטכיר םעד ןעפורנָא טשינ

 ייז ואוו ,רע טגָאז ,ןעסיוו לָאז רע .טשינ ןייַלַא טסייוו רע ?ייוו

 טגָאז ,ןיילַא טלָאװ רע .עקסַאל ס'מענייק טשינ רע ףרַאד ,ןענעז

 ,טרַאּפשעגניַא רעבירעד םהיא ןעמ טָאה .ןעפָארטעג ייז וצ ,רע

 יז טעװו עמ .דדח רעדנוזַאב ַא ןיא ,רע יו עכלעזַא ךָאנ טימ

 .ןעקישקירוצ םענייאניא עלַא רעטעּפש

 .ד

 עלַא טלעטשענסױרַא ךיז רימ ןעבָאה ,השעמ ַאזַא טרעהרעד
 א טכַאמענ טָאה עמַאמ יד .ןעלדנעמ ןעכילקילנמוא םעד רַאפ

 ןענידעבעל ַא רַאפ ןובשחו-יד ןעבענּפָא ןעפרַאד טעוװ יז ,רלַאװג

 -עטַאט ענייז טימ ָאד ?ָאמַא ךיז יז טנעגענַאב רעמָאט .םותי

 ? ןעגָאז ייז יז טעוו סָאװ --- עמַאמ

 ךיז טימ ךָאנ טנעז רהיא --- עלעקשטעּפַאק ַא סיוא-טרַאוװ ---

 רעניסייה רעד רהיא וצ טנָאז ױזַא --- ...ניטרַאפ םינ ךיוא ןיילַא

 ן'םיוא זייב טקוק ןוא יניּפ טנָאז -- ?!ןמה אוביוה .רעדיינש

 רעד .ל?עגרָאג ן'רַאפ ןעּפַאחנַא םהיא טיירג ןיא רע .,רעדיינש
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 ךיילג ,טנע'שרד ןוא טוהט רע .גידנעסיוו טינ ךיז טכַאמ רעדיינש

 ןפיוא רענייטש זנוא טנעל רע .םהיא ייב טגערפ רעצימע יו

 םירוסי ,תורצ ןופ לעטעצ ץנַאג ַא סיוא-טנעכער רע .,ןעצרַאה

 ,זנוא ייב טעװ עמ .ןהעטשוצסיוא ךָאנ ןעבָאה רימ סָאװ ,רייל ןוא

 רעדָא דניירפ ערעזנוא ןופ םיסיירדַא יד ןעמענ רעהירפ ,רע טגָאז

 טלעג ,רע טגָאז ,ןעמענ זנוא ייב ןעמ טעוו ךָאנרעד .עטנַאקַאב

 ,ןעטרַאװ ןוא עטנַאקַאב ערעזנוא וצ שעּפעד ַא ןעּפָאלק וצ ףיוא

 ,רע טגָאז ,טלָאמעד טשרע ןוא .,ןעמוק לָאמַא טעוו רעצימע זיב

 זיא ןוא זנוא טסייוו ןוא זנוא ןעק רע זַא ,ןעגָאז טעװ רענעי ןעוו

 וצ ןוא טָאג וצ םורפ ןוא טוג ןייז ָאד ןעלעוו רימ זַא ,זנוא רַאפ ברע

 .שינעגנעפעג ןופ ןעזָאלסױרַא ,רע טגָאז ,זנוא ןעמ טעװ ,ןעטייל

 ַא יװ ,ןָא ךיז טדניצ יניּפ רבח רעזנוא זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 םוצ טדער ןוא והילא רעדורב ןיימ ףיוא טקוק רע .עלעבעווש

 ןיא ןענַאװ ןופ :ךַאז ןייא רָאנ םהיא ייב טנערפ רע רעדיינש

 -טנע ?"דנַאלייַא סילע, ןופ סענָאקַאז יד ןיא טינעג יװַא סָאד רע

 ןםיוא ָאד טנעקַאב ךיז טָאה רע זַא ,רעדיינש רעד םהיא טרעפ

 ןערהָאפעג ןיוש זיא רעכלעוו ,טנַארגימע ןייֵא םענייא טימ ףיש

 ,םינּפַא ,רע טניימ סָאד .קירוצ ןוא ןיה לָאמ יירד עקירעמַא ןייק

 -עג ריואועג סָאד רע זיא םהיא ןופ ."עקלויל עטרעכיורעג , יד

 רע .,ןילַא סָאד רָאנ טינ ןוא .םיגהנמ ןוא םיניד עֶלַא ןערָאװ

 ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ טשַאנעג "עקלויל רעטרעכיורעג, רעד ןופ טָאה

 ןיהַא טרהָאפ רע זַא ,ױזַא .עקירעמַא וצ ךייש ןענעז סָאװ ,ןעכַאז

 ,ליפא ןיוש טסייו רע .רענַאקירעמַא ןייֵא ,רעגיטרַאפ ַא ןיוש

 :לעיּפשיײיב םוצ .,ןושל רענַאקירעמַא ףיוא ןעדער וצ ױזַא יװ

 ."שטירב, ,"רעשטוב, ,"רעטסימ, ,"רענוש ,. ,"ןעשטיק, ,"ןעקישט;

 ן'פיוא ןייז ן'רימ זַא ..ןעגָאז טינ רע יו --- טײדַאב סָאד סָאװ

 סָאװ ןערעװ עריואוועג ןיילַא ןיוש רימ ןעלעוו ,רע טגָאז ,טרָא

 ףיוא ּפָא-טערט ןוא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טוהט יניּפ .זיא סָאד

 ....טליב טנוה א ייהעלע, : טדער רענייא יװ ,טייז א
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 יה

 יו ,טַארוקַא גנידסלא ןעוועג טינ זיא סע זַא ,רהיא טניימ
 -עג טשינ -- ?טנַאזעגריפ זנוא טָאה רעדיינש רעניסייה רעד
 ירודמ העבש יד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז רימ זַא !רָאה ַא טרענימ
 ןעמעוו ,ןעבעגנעג גערפ ַא זנוא ןעמ טָאה ,םיריוטקָאד יד ןופ םנהיג
 יד רעהירפ טעסױרַא ךיז טלעטש 4 עקירעמַא ןיא רימ ןעבָאה
 ןיא יז ןוא "? טינ ָאד רימ ןעבָאה ןעמעוו ,רעסעב טגערפ, ; עמַאמ
 דניירפ ערעזנוא עלַא ןעמענ יד ייב ןענעכערוצסיוא ןיוש טיירג
 ,דניצַא עמַאמ ןיימ ףיוא ןוחט וצ קוק ַא תויח ַא .עטנַאקַאב ןוא
 עטנייוורַאפ ערהיא טימ טזָאלעגכרוד יז טָאה עמ סָאװ ,םעד ךָאנ
 זןיא יז רָאנ ,עקשטעגנוי ןייק טינ ןיוש זיא עמַאמ ןיימ .ןעניוא
 לָאז עמַאמ יר ,ןעהעזעג טינ גנַאל ןיוש בָאה ךיא ,ןח אלמ ךָאנ
 רעדורב ןיימ רעבָא יז טזָאל .דניצַא טנייש יז יװ ,ןענייש ױזַא
 -רַאפ םהיא ייב ,רע טנָאז ,ןענעז םיסיירדַא יד  .ןעדער םינ והילא
 ךיז טשימ .רעסעב רע טסייוו .רעיּפַאּפ פעקיטש א ףיוא ןעבירש
 .םיסיירדַא ןייק טינ ,ןעמענ טגערפ עמ ןַא ,טגָאז ןוא יניּפ ןיירַא
 יניפ ,רע טָאה ?כח-ךסב זַא ,טנָאז ןוא הכרב טעּפָא םהיא טקַאה
 -ַאב ןוא דניירפ עֶלַא יד .עקירעמַא ןיא טינ םענייק ,סע טסייה
 טגערפ ןוא ןעדנוצעגנָא יניּפ דרעװ .דניירפ ערעזנוא ןענעז עטנַאק
 ,עבָארנ יד יסעּפ זיא ,לשמל ,סָאװ טימ, :איׂשק א רהיא ייב
 יו ,עקלעמש רהעמ זנוא ,רעדניבנייא רעד השמ ןַאמ רהיא רעדָא
 .ררע רעד ןיא יז טָאה ן'יסעּפ זַא ,הכרב םהיא טרעפטנע "? םהיא
 .רעקעב םעד הנוי עטַאט רהיא סָאד יז טניימ ,םיבורק טגָאז יז זַא
 ףיוא טשינ ןענערפ ייז ,והילא זיא טכערעג זַא ,סיוא ךיז טזָאל
 ַא ןָא ךיז טביוה סע ןוא .םיסיירדַא ףיוא ןענערפ ייז .,עטנַאקַאב
 ,םיסיירדַא טימ הנותח
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 רהעמ יניּפ ,ךיז טהעטשרַאּפ ,זיא ןענעייפ םיסיירדַא ףיוא

 ,לערעיּפַאּפ סָאד ן'וחילא ייב וצ רע טמענ .ןעמעלַא זנוא ןופ הירב

 םעד טימ םיסיירדַא יד טגעייל ןוא זָאנ ץיּפש םוצ וצ סָאד טגָארט

 ןעמ טהעטשרַאפ .לָאמ-סגק ַא ףיוא םיאנת טנעייל עמ יװ ,ןוגינ

 טרָאװ סעדעי םהיא ייב סיוא-טמוק סע .טגָאז רע סָאװ טינ רעבָא

 יד טימ לערעיּפַאּפ סָאד והילא םהיא ייב סױרַא-טסייר ,ריױּפַאק

 "ענק, סָאד טגָאז ."לעּפענק, םעד רעביא סע טינ ןוא םיסיידדַא

 סָאד סָאװ טינ רימ ןעסייוו .טיירילָא; :רעטרעװ ייווצ ?לעּפ

 יד .טסייו רע זַא ,רעדיינש רעניסייה רעד זנוא טגָאז .טײדַאב

 ,לשמל ,יװ ,סנייא ץלַא ,רע טגָאז ,זיא "טייר, ןוא "לֶא , רעטרעוו

 רעדָא ."יתיתכהמ , רעדָא ."רוציקב אלימ , : רעטרעוו יד זנוא ייב

 .ןעשנואוועג יו ןייז ןיוש טעװ סע ,טסייה סָאד ."ונדונ ,

 טָאה עמ ןוא טלעגניילק זנוא ייב ןעמונעג ןעמ טָאה ךָאנרעד

 -ניַא םעד השמ וצ שעּפעד ןייא .ןעשעּפעד ייווצ טּפָאלקעגקעװַא

 הנוי וצ -- ערעדנַא יד .עבָארג יד יסעּפ בייוו ןייז טימ רעדניב

 ןעועג דבכמ עלייוורעד ךיז רימ ןעבָאה ןייֵלַא ןוא .רעקעב םעד

 ױזַא טינ ןעוועג זיא ןעסייבנא רעד .ןעסייבנא ןעטוג ַא טימ

 הכרב טָאה ,טגנַאלרעד טָאה עמ סָאװ ,ייט ?עסיב סָאד .גידלעגיופ

 םָאה רַאפרעד .רעסעמ ַא טימ ןעדיינש סע ןָאק עמ ןַא ,טגָאזעג

 סילעג ףיא .טינ .טשינרָאג טסָאקעג טינ ןעסייבנֶא רעד זנוא

 ץלַא ,טגָאזעג ןיוש ךייַא בָאה ךיא יוװ ,ןעמ טמוקַאב "דנַאליײַא

 -רַאװ ןעמונעג רימ ןעבָאה ,רעגנוה םעד טּפַאחענרעביא .טסיזמוא

 .עטנַאקַאב ןוא דניירפ ערעזנוא ףיוא ןעט

 ז

 ןענעז סע .ךיז טדער סע יו ,רעבָא סע ךיז טוהט ךינ ױזַא טינ

 ַא ןעהעז וצ טבעלרעד ןעבָאה רימ זיב ,סיירא ןעניוא יד טונ זנוא

 עבָארנ יד יסעּפ הנכש רעזנוא ןעמוקעג זיא עטשרע יד .,ןעטנַאקַאב
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 ןעהעזעג ,טסייה סָאד .רעדניבנייַא םעד השמ ןַאמ רהיא טימ

 עמ רָאנ .טרַאּפשעגנייַא ךָאד ןעציז ריס -- טינ ייז רימ ןעבָאה

 יורפ עקיד ַא זנוא וצ ןעמוקענ זיא'ס זַא ,ןעסיוו טזָאלעג זנוא טָאה
 ףרַאד סָאד ןַא ,ןענַאטשרַאפ ןיוש רימ ןעבָאה .ןַאמ רהיא טימ
 עמ .זנוא ֹוצ וצ טינ ייז טזָאל עמ .ן'השמ רהיא טימ יסעּפ ןייז

 טיג .רהעז זנוא סָאד טקנערק .רעהרַאּפ ן'פיוא טרָאד ייז טלַאה

 סָאװ ,םירמוש יד ןערימשרעטנוא ןעלָאז רימ ,הצע ןייַא ןנוא ןעמ

 שטָאח ןייז זָאל .ןעזָאלוצ ָאי ייז רשפא ןעמ טעוװ ,ריט רעד ייב

 עקירעמַא ןַא ,יניּפ רבח רעזנוא רעבָא טנָאז .ןעטייוו רעד ןופ

 טנָאז .טינ ןעמ טרימש עקירעמַא ןיא .?דנַאלנעסיר, טינ זיא
 טלעוו עצנַאג יד זא ,(ָאד רע זיא םודעמוא) רעדיינש רעניסייה רעד
 טביילב יניּפ ...םירזממ רהטמס בהזו ףסכ, .טדָאטש ןייא זיא

 .ןושל ןהָא

 .ח

 טָאה סע .טכערעג ןעוועג רעדיינש רעניסייה רעד זיא יאדוא

 ,(רעלָאט לעטרעפ ַא ןופ עבטמס ַאזַא) רעדָאװק ַא טסָאקעג זנוא
 .יסעּפ הנכש רעזנוא סעטארג יד ךרוד ןעהעזעג ןענָאה רימ ןוא

 .טציוושעג ןעבָאה רעדיוג ןעטעפ םעד טימ סרהיא םינּפ עטיור סָאד

 רהיא וצ טָאה עמאמ יד .ןעטייוו רעד ןופ זנוא וצ טלעכיימשעג

 .ןערערט טימ טנייוועג ןעבָאה עדייב ןוא ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג

 ,ןַאמ רהיא טקוקענסױרַא טָאה סעציילּפ עטיירב ערהיא רעטניה

 רעד ןיא יו ,טעקשַאק ַא ןיא טינ ןיוש .רעדניבנייֵא םעד השמ

 ךיז טָאה םורַא סוניס ַא ןיא .רָאנ שילעּפַאק ַא ןיא רָאנ ,םייה

 טָאה הנוי .ןעניוא עזייב יד טימס רעקעב רעד הנוי ךיוא ןעזיווַאב

 יד !העוו-יוא -- דרָאב יד רָאנ .,טרעדנערַאפ סָאװ-גיצניוו ךיז

 עמ .ןעמוקעג ךיוא זיא עדנַאטער רעד ןופ בייוו ןייז ...! דרָאב

 ןעזלַאה ,ןעמענמורַא ךיז ליוװ עמ ,םכילע-םולש ןעבענּפָא ךיז ליוו

 ,ערעדנַא סָאד ייב סנייא ןענערפעצ ךיז ?יװ עמ .ךיז ןעשוק ,ךיז
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 ױזַא יו ןוא ? טלעוו רעד ףיוא ךיז טרעה סָאװ ןוא ? טכַאמ עמ סָאװ

 סיוא-העג ,לשמל ,ךיא ? עקירעמַא ןיא ,ָאד טֶא סע ךיז טבעל

 -סעווש ס'נירעגעווש ןיימ טוחט סָאװ ? יתשו זיא ואוו ,ןעסיוו

 "עג רהיא ביוא ,לָאמַא טדערעג רימ יז טָאה עמ) ? עטְלַא לערעט

 ? טכַאמ סָאװ ערטסַאילַאח עצנַאג יד ןוא .(הלכ ַא רַאפ ,טקנעד

 עמ  .ךיז ןוהט רהיר ַא טינ ןָאק עמ זַא ,םייקו יח יירש העג רָאנ

 -ַארג יד ךרוד ךיז רימ ןעהעז --- ןעהעז .טרַאּפשרַאפ זנוא טלַאה

 יװ ױזַא רעדָא ,ענעגנַאפעג יוװ ױזַא ,ןעטנַאטסערַא יװ ױזַא ,סעט

 ..יתויח

 .מ

 טינ זנוא ןָאק רע .יניּפ רבח רעזנוא ףיוא ךַאבענ תונמחר ַא

 רַאפ ןויזב ַא םהיא זיא'ס ,ןירַא ןעגיוא יד ןיא ךיילג ןעקוק

 ,עקירעמַא ןייז זיא'ס זַא ,ןערעווש טנעמעג טלָאװ רהיא .,עקירעמַא

 ןָא טלָאמעד ןופ טֶא .ןונשחויןיד רַאפרעד ןעבענּפָא ףרַאד רע ןוא

 טָאה ןוא "דנַאלײַא סילע , ףיוא ןח-םוא ןייֵא ןעפרָאװעג רע טָאה

 םענייא וצ טרעהעג דנַאֿפ פעקיטש סָאד , זַא ,םַארג םעד טכַארטעגוצ

 טסירדרַאפ רעבירעד ןוא ..."יפעטס רעד זיב רַאנ ַא זיא סָאװ ,ילא

 "עצ .ילא ךיוא ךָאד טסייח רע תמחמ ,והילא רעדורב ןיימ סע

 ךיי םשימ .ךיז ןעגעירק וצ ןָא טביוה ןעמ ןוא ךיז ןעמ טרעּפמַא

 יװ ,לשמ ַא טימ טגָאז ןוא ,דצ ס'יניּפ ןופ אקוד ןוא ,הכרב ןיירַא

 ןעמ טזייו טנוה םענעגָאלשעג ַא רַאפ, זַא ,זיא רעגייטש רהיא

 ? טימרעד יז טניימ סָאװ ...ןעקעטש ןייק טינ





 זש

 ןערערט ןופ םי ַא





 זש

 ןערערט ןופ םי ַא

 .א

 טָאה ,ןייּפ ןוא םירוסי ,תורצ ענעגייא יד גרַאק זיא רעמָאט

 רעמָאט .דנַאלייַא םילע ףיוא תורצ עדמערפ טרעשַאב טָאג זנוא

 ןעסָאגרַאפ טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ,ןערערט יד ןעוועג גרַאק זיא

 ןעּפעלש רימ טניז ןופ ןוא ןעברָאטשעג זיא עטַאט ןיימ טניז ןופ

 יז ףרַאדַאב ,גָאט ןעגיטנייה וצ זיב טלעוו רעד רעביא םורַא ךיז

 רימ סָאװ ,ןעקילנמוא יד ףיוא ןעסיג ןערערט ןוא ןענייוו רעטציא

 םקיש טונימ עלַא .דנַאלייַא םילע ףיוא ,ָאדדָא-טָא ןָא ךיז ןעהעז

 םוצ ךַאז עדעי ךיז טמענ עמַאמ יד .ןברוח םעיינ ַא וצ טָאג רהיא

 םנייוו ןוא םינּפ סָאד טלַאהַאב יז .טנעה יד טכערב יז .ןעצרַאה

 | .דרייהרעליטש סיוא ךיז

 רעדורב ןיימ רהיא וצ טגָאז -- !עמַאמ ,טסנידניז וד ---

 וצ יז טָאה סָאװ ..טכערעג זיא רע זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,והילא

 יװ ,טלעוו רעד רעביא טינ רהעמ ןיוש ךיז ןעּפעלש רימ ? ןענייוו

 ןענעז םי ן'פיוא העיסנ יד .רעהַא זיב טּפעלשעג ךיז ןעבָאה רימ

 םעמכ ןיוש ןענעז רימ .ןעמוקעגרעביא ךיוא ,טָאג ןעקנַאד ,רימ

 ןענעז רימ ןוא -- העש ייווצ ךָאנ ,העש ַא ךָאנ .עקירעמַא ןיא
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 ףיז רַאפ טהעז עמ זַא ,ןענייוו טינ ןעמ לָאז ױזַא יו רָאנ .יירפ
 ? ןערערט ןופ םי ַא ? ןערערט לעיפ ױזַא ? ןעקילגמוא לעיפ ױזַא

 ךיז ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעקילגמוא עלַא ךייֵא ןעלהעצרעדרעביא
 ךייַא טימ ןעציזקעוַא ךיא ףרַאדַאב ,דנַאלײַא סילע ףיוא ןעהעזעגנָא
 ,ןעלהעצרעד ןוא ןעלחעצרעד ,ןעלהעצרעד ןוא טכַאנ ַא טימ גָאט ַא

 .ב

 -עטַאט ? השעמ אזא ףיוא ןעגָאז רהיא טעוו סָאװ ,רעגײטשַא
 ,רעהַא טינ ,ןערָאװעג ןעטלַאחרַאפ ןענעז רעדניק רעיפ ןוא עמַאמ
 -סױרַא ךיז טָאה רעהרַאפ ם'ייב ? השעמ יד זיא סָאװ ,ןיהַא טינ
 ןָאק ,ףלעווצ רהָאי א ןופ לעדיימ ַא ,דניק א סרעייז זַא ,ןעזיוועג
 "? טלַא ור טזיב לעיפיוו, : יז טגערפ עמ .קירוצ ףיוא ןעלהעצ טינ
 לעיפיוו, : רעדעיוו יז ןעמ םגערפ ."רהֶָאי ףלעווצ , :יז טגָאז
 .טינ יז טסייוו ?? טייצ רעד ןיא ןערהָאיַארַאפ ןעוועג טלַא וד טזיב
 יז טלהעצ ."ףלעװצ זיב סנייא ןופ ?העצ, :רהיא ןעמ טגָאז
 ךיא ?העצ -- ,להעצ : ךאז ַאזַא רימ ייב טנערפ עמ ןעוו ,םינ יז ןָאק  ."סנייא זיבב קירוצ ףלעווצ ןופ ?העצ , :רהיא ןעמ טגָאז
 ,סכעז ,ןעבעיז ,טכַא ,ןעיינ ,ןהעצ ,ףלע ,ףלעווצ : רעסַאװ ַא יו ךָאד
 -עג ןיא !האיצמ ערעײט ַא .סנייא ,ייווצ ,יירד ,רעיפ ,ףניפ
 .ןעזָאלניײרַא טינ עקירעמַא ןייק פעדיימ סָאד ןָאק עמ ןַא ,ןעבילב

 ןוא עמַאמ-עטַאט רחיא טימ ןייז טעװ סָאװ :ךיז טנערפ
 ןוא רעטָאפ ןופ רעצ םעד ןעהעזדוצ --- ? רעדניק ענירעביא יד טימ
 ןופ ןייז ןעמ ףרַאד -- דניק םעד ןֹופ תונמחר םעד ןוא רעטומ
 ייז ףיוא עמַאמ יד טנייוו .ןערעוו ןעגנַאגעצ טינ לָאז עמ ,ןייטש
 בייז ס'יניּפ רעזנוא ןוא הכרב ןירעגעווש ןיימ ןוא ,גידנעקוק
 .ןעגיוא יד ךיוא ןעשיוו ?עבייט
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 זנוא טימ ? עטכישעג אזַא ךייַא טלעפעג יו ,רעגַײטשַא ,יצ

 רעד .הנונע ןייֵַא יז זיא .היבצ יז טסייה ,ענידיא ַא טרהָאפ

 ףעירב טקישעצ יז טָאה .גנַאל ןיוש ןעפרָאװעגקעװַא יז טָאה ןַאמ

 ,העידי ַא ןעמוקעגנָא רהיא זיא .טלעוו רעד ןופ ןעקע עלַא רעביא

 ןיא עכלעזַא טדָאטש ַא ,עטַאניצניצ ןיא ץיגרע ןיא ןַאמ רהיא זַא

 רהיא ןעמ טָאה .ןעקַאּפ וצ םהיא ןיהַא סָאד יז טרהָאפ ..עקירעמַא

 טָאלג ןעפורסיורַא לָאז יז זַא ,ףיש ן'פיוא ךָאנ הצע ןייֵא ןעבעגעג

 רהיא סָאד זיא רע זַא ,ןעגָאז לָאז סָאװ ,קרָאידוינ ןופ ןעדיא ַא

 ןופ טמַאטש הצע עניזָאד יד .ןעמענרעטנורַא יז ןעמ טעו ,ןַאמ

 טלהעצרעד ןיוש ךייַא בָאה ךיא סָאװ ,"עקלויל רעטרעכיורעג , רעד

 -ענטימ ךס ַא ךיוא טָאה רעדיינש רעניסייה רעד .םהיא ןעגעוו

 וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה "עקלויל עטרעכיורעג, יד .ןעפלָאה

 ןעבעגסױורַא ךיז לָאז רע זַא ,דניירפ ןעטנעהָאנ ַא םענייא ןעקיש

 טָאה ,רעהרַאפ ם'ייב ,ץיּפש םוצ ןעמוקעג זיא'ס ...ןַאמ רהיא רַאפ

 רעד .לעדניווש א זיא השעמ עצנַאג יד ןַא ,ןעזיװַאבסױרַא ךיז

 ,הנונע רעד טימ ןָא ױזַא ךיז טרהעק ןוא רעטכיײװַאב ַא זיא דיא

 ךיז טָאה סע סָאװ ,העוו-העוו .רעטעפ ַא ןָא רימ טרהעק רהיא יו

 "נוא .םָארָאדָאח ןעגנַאנעג זיא דנַאלײַא סילע ץנַאג ! ןָאהטעגּפָא

 .רעדיינש רעניסייה םעד ןיא המקנ ַא טבעלרעד טָאה יניּפ רבח רעז

 יאמל ,דנַאליַא סילע ףיוא ןלזנ יניּפ זיא ןעצרַאה ןיא שטָאח ןוא

 "יסייה ן'רַאפ סָאד ןעזיײװַאבסױרַא רָאנ ,ןעטלַאחרַאפ זנוא טָאה עמ

 םציירעג ךָאנ ךיז טָאה רע ,הברדא !הכמ א -- רעדיינש רענ

 | : םהיא טימ

 זַא ,רעהירפ טנַאזעג טינ ךיא בָאה ?טייח ינַאּפ ,ֹונ --

 ןייק ןָא טינ טהעג עקירעמַא ןיא ?דנַאלנעסיר טינ זיא עקירעמַא-

 ןעבעל ,סובמולָאק ? ךעלדיירד ןייק ןוא תומכח ןייק ,לערניווש

 ! וד טסלָאז
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 .עמַאמ ןיימ ןופ קסּפ ןע'סואימ א טּפַאחעג רעבָא רע טָאה
 ןוא .הכרב בייוו ס'והילא רעדורב ןיימ ןופ -- רהעמ ךָאנ ןוא
 יד .לעטיינק א טנעלעגוצ ךיוא טָאה ?עבייט בייוו ןעגייא ןייז

 יאמל ,טעּפַארדעגסױא טינ ןעניוא יד רעיש םהיא ןעבָאה רעכייוו

 .ייז ןופ טולב ךיז טסיג סע סָאװ ,ןעשטנעמ ןופ ּפִא טכַאל רע
 טימ טעדניירפַאב ךיז עמַאמ יד טָאה ,סיעכחל-וצ ףיוא יװ ןוא
 ןעמ טקיש טציא .רעטסעווש יוװ ,רהיא טימ ןערָאװעג ,הנונע רעד

 טלעטשענסיורא ךיז טָאה סָאװ ,דיא רעד ןוא ,קירוצ ּפָא הנוגע יד
 טָאה לייוורעד .ןעקעל טינ גינָאה ןייק ךיוא טעװ ,ןַאמ רהיא רַאפ
 סיוא ןופרעד ןיא עמַאמ ןיימ ןוא ,ןעטלַאהרַאפ ןעדייב ייז ןעמ

 ,שטנעמ

 ד

 וצ ןָאטסָאב ןייק טױהָאפ ,ךלימ ןוא טולב ,לעבייוו גנוי ַא
 -ערעה עטלעזיירגעג טימ עלעדיימ א ,דניק ַא יז טָאה ,ןַאמ רהיא
 רערהיא ןעמָאנ רע'תמא רעד .עלעצעק סע טסייה .,דליב ַא ,ךעל

 -עק, ןעגיוצרַאפ יז טָאה עמ רָאנ .עכבַאב רהיא ךָאנ ,עלייק זיא
 טפיול סע רָאנ .טלַא טינ רֶהֶאי יירד ךָאנ זיא עלעצעק ,"עלעצ

 לופ זיא ?טרעבלַא ץנירּפ , .טצנַאט ןוא טגניז ןוא טדער ןוא םורַא

 סָאד טזלַאה עמ .בעיל עלַא ןעבָאה ןעלעצעק .דניק םעד סימ

 .טנַאה וצ טנַאה ןופ רעביא סָאד טמענ עמ ןוא סָאד טשוק עמ ןוא

 ןערָאװעג לעבייוו עניזָאד סָאד זיא זנוא טימ !עלעצעק ! עלעצעק
 ףיוא עמַאמ רעד ןופ ןעטָארטענּפָא טינ ןיא יז .תחא שפנ רָאג
 .ץרַאה רהיא ןעצנאנניא טלחעצרעדסיוא רהיא טָאה יז .טונימ ַא

 וצ טביירש ןַאמ רהיא סָאװ ,ךעלווירב עֶלַא זנוא טנעיילעגרעביא

 רע .ןעהעזעג טינ ךיז ןעבָאה ייז זַא רהָאי יירד רעכעה .רהיא

 -עג טינ לָאמנייק ךָאנ סָאד טָאה רע .דניק סָאד טינ וליפא ןעק

 טינ רָאנ ךיז ןָאק רע .טכאנ יוװ גָאט םעד ןופ ט'מולח רע .ןעהעז

 ,רניק ןייז ןעהעזרעד לָאמ א טימ טעװ רע ױזַא יו ,ןעלעטשרָאפ
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 עמַאמ ןיימ ןוא ,ןערערט טימ ןיֹוש יז טסינ ייברעד ,עלעצעק ןייז

 ןעמ ףרַאד סָאװ -- ןעדייב ייז ןופ ךיא ְךַאל .ןעגיוא יד טשיוו

 עװעדָאה ךיא ןוא ..טנעה יד ףיוא ןעלעצעק םענ ךיא ןוא ?  ןענייוו

 טסייה ןעצנַארַאמ ,סעשודנַארַא טימ ןוא לעּפע ךעלקיטש טימ יז

 ,ןעניוא יד ןיא רימ טקוק עלעצעק  .ןיירַא ?יומ ןיא ךיילג ,סע

 .לעטנעה ןעטעמַאס ןיילק רהיא טימ ךימ טעלג ןוא רימ וצ טכַאל

 סָאװ ,דָאש ַא .ךעלרענניפ עמערַאװ עניילק יד רהיא שוק ךיא ןוא

 יעגסיױוא טלָאװ ךיא .ברַאפ טימ עלעטֿפעק ןייק טינ בָאה ךיא

 ענעדייז עטלעזיירגעג ערהיא טימ .רעיּפַאּפ ףיוא ןעלעצעק טלהָאמ

 לע'מינּפ רהיא טימ ןוא ךעלעניוא ענעש עיולב ערהיא טימ ,ךעלערעה

 בָאה ךיא| סָאװ ,רימ ןופ טכַאל לעדנעמ רבח ןייּפ ,ךאלמ ַא ןופ

 ! ?עלקוק, ַא יז ןיא םהיא ייב ..עלקוק ַא טימ ןוהט וצ

 דרעוו ןוא עקירעמַא וצ טנעהָאנ ןיוש עלעצעק בשיימ ךיז זיא

 זַא ,בייל ן'רעביא טסָארפ א רעביא רימ טהעג סע ...ןוא קנַארק

 טָאה ןעבעל ןיימ ןופ קיטש ַא .טייצ רענעי ןיא ךיז ןַאמרעד ךיא

 םעד ןעגעוו רָאג ןָאק ךיא ,רניק סָאד טא רימ ייב ןעמונעגקעווַא

 ,גנֹוצ רעד רַאפ טינ ךימ טּפעלש | ,וליפא ןעטכַארט טינ ,ןעדער טינ

 ךיא ...ןעלעצעק טימ ןָאהטעג טָאה עמ סָאװ ,ןעגָאז ךייַא לָאז ךיא

 ,רעטומ רעגנוי רעד ןופ תונמחר םעד ןעלהעצרעד רָאנ ךייא לעוו

 טינ טָאה יז .דְנַאלײַא סילע ףױא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ תעב

 -רַאפ ענרעזעלג טימ טקוקעג יִז טָאה ןעמעלא ףיוא טנייוועג

 -עג םינ יז טָאה ,טנערפעג יז טָאה עמ סָאװ .,ןעגיוא עטרעווילג

 עמ ...טרהירעג זיא לעבייוו סָאד זַא ,ארומ טָאה עמ .טרעפטנע

 ןיימ .טלעװ יד ןייֵַא טגעל עמַאמ ןיימ .ןעקישקירוצ יז טעוװ

 ןעגָארטרעבירַא טינ ןיוש ןָאק רע .,ךיז רעסיוא זיא והילא רעדורבו

 טהעז עמ .סיּפע ךיז טלַאהַאב יניּפ ןוא ,ןערערט ס'עמַאמ רעד

 ..טינ םהיא
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 ? דנַאלײא סילע ףיוא תורצ ןעבָאה ןעדיא רָאנ זַא ,טניימ רהיא
 זנוא טימ טרהָאפ סע .ןעסירעגסיוא גיצניוו םינ ךיוא ןערעוו םייונ
 ןוא ןעזיוה ענעטעמַאס ןיא עלַא .רענעילַאטיא עטּפָאח עצנַאג ַא
 ,ייז ןעּפָאלק ,ןעהעג ייז ןַא .סיפ יד ףיוא ךיש ענרעצליה טימ
 עטנעכייצעגסיוא .םייוג עליואוו ,סעטיּפָאק יד טימ דרעפ יד יוװ
 טימ ךימ ןעפור ייז .הרּפכ יד רָאג ייז ןענעז רימ ךָאנ .ןעשטנעמ
 רבכמ ךימ ןענעז ייז ,?ָאניבמַאב ָאלָאקיּפ , : ןעמָאנ םענדָאמ ַא
 ,סענעשעקיןעזיוה ענעטעמאס יד ןופ סעקניזָאר טימ ןוא ךעלסינ טימ
 .ייז טימ טינ ךיא ןָאק ןעדער .טנייפ טינ אקוד סָאד בָאה ךיא ןוא
 רעייז טינ העטשרַאפ ךיא ,ןושל ןיימ טינ ןעהעטשרַאפ ייז תמחמ
 טמוק טרַאה .ךיז ןעשיווצ ןעדער ייז יו ,טלעפעג רימ רָאנ .ןושל
 "! אררַאק-ָאימ, "!ארררעס ַאנָאב, :שיר יד ייז יב סיוא
 | ..."! עררָאיניס ָאגערררּפ ,

 ,ץיּפש ןעטכער םוצ עמַאס .קילגמוא ןייַא ןעפערט ךיז ףרַאד
 עטּפָאח רעד ןופ רענייא ךיז טָאה ,רעהרַאפ םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא
 ,תמא םעד טלהעצרעד טָאה רע .טרָאװ ַא טימ טּפַאחעגסױרַא
 טייברַא רעד ףיוא קישטַאירדָאּפ ַא ןעפורעגסױרַא טָאה ייז זַא
 טנָאז ,סָאד ןוא .קירב א סיּפע ייב טקַארטנָאק 8 ךרוד ןָאדנָאל ןופ
 .קירוצ ןעקישּפָא ייז ןעמ לי .עקירעמַא ןיא טינ ןעמ רָאט ,ןעמ
 יד ןעשטעווק ןוא טנעה יד טימ ןעכַאמ ,םענייאניא עלַא ייז ןעדער
 רעד .ךאז ןייק טשינ רעבָא טפלעה ..."! ַָאטנעמַארררקַאפ , :שיר
 ךיא בָאה ייז ןופ עכילטע ייב + .סיורג רהעז זיא ייז ףיוא תונמחר
 | .ןעניוא יד ףיוא ןערערט ןעהעזעג

 ה

 ןופ .דנַאליײַא סילע ףיוא הנותח ַא ןעבָאה רימ ! בוטילזמ
 פעריימ ַא .ןערעה רהיא טעװ ? הנותח ַא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ
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 -ץרַאװש א .ןעמָאנ רהיא זיא האל ,המותי -ַא -- ווָאנדושט ןופ

 ןענעז רימ סָאװ ,געוו ןעצנַאג םעד .,עטזָאלעגוצ ַא ןוא עגידווע'נח

 םימ ןוא ן'הכרב טימ ,רעבייוו ערעזנוא טימ יז זיא ,ףיש ן'פיוא

 ,עריואוועג רימ ןערעוו ייז ךרוד .המשנ ןייא ,לעז ןייא ,ןעלבייט

 -ניילק ןופ ,דנַאֿל ןיא טינ םענייק טָאה ,עדנעלע ןייַא זיא האל זַא

 טלעג לעסיבַא ןעגָאלשעגפיױנוצ ךיז טָאה יז .יז טײברַא ףיואדזייוו

 "דושט ןיא רהעמ ןייז טינ ןָאק יז .עקירעמַא ןייק סע טרהָאפ ןוא

 .םָארנָאּפ ןיא ןעטַאט רהיא טע'נרה'ענ ןעטרָאד טָאה עמ .ווָאנ

 יװ ,ןעבילבעג זיא יז .ןעברָאטשעג תורצ רַאפ זיא עמַאמ רהיא

 -ַאברעד רהיא ףיוא ךיז ןעבָאה ןעשטנעמ עטוג .רעסַאװ ן'פיוא

 ןוא טּפעטש ןוא טהיינ יז .,ןעטײברַא טנערהעלעגסיוא ,טמער

 יד רהיא ףיוא טנָאז ,"טנעה ענעדלָאנ, -- טסערּפ ןוא טקיטש

 יּפִא ן'האל ןעמ טעװ עקירעמַא ןיא זַא ,רעכיז ןענעז עֶלַא ,עמַאמ

 -- ןעגירק טרָאד יז טעװ ןתח ַא ןוא .טײברַא רהיא רַאפ ןעטליג

 יו ,טיור דרעװ ןוא ןעניוא יד ּפָארַא טזָאל האל .ןעטסעב םעד

 רעוװ ,עקירעמַא ןיא םענייק טינ טָאה יז --- זיא הרצ יד ...רעייפ

 -לֵא ץנירּפ, ףיוא ןענופעג ךיז םָאה .ןעמענרעטנורַא יז לָאז'ס

 וצ טרהָאפ ןוא רילָאטס ַא זיא רע .ךַאב רעזייל .רוחב א "טרעב

 ַא ןיא רע .םשונמ זיא רעזייל .ָאנַאקיש ןיא רעטעפ ַא םענייז

 םהיא בָאה ךיא רָאנ ,ןעּפיל ענידנעייווצ עבָארג טָאה ןוא רעלעג

 -עיל עשידיא טנעכייצעגסיוא טגניז רע .רעדעיל ענייז רַאפ בעיכ

 םהיא לָאז עס רע טָאה רעזייל יװ ױזַא :ןעבילבעג זיא ,רעד

 ,ךַאב רעזייל ,רע לָאז ,טינ םענייק טָאה האכ ןוא ןעמענרעטנורַא

 סָאד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ ...הלכ ַא ןָא םהיא רהעק האל זַא ,ןענָאז

 -יורעג יד, ןעפור רימ סָאװ ,ןעדיא םענעי ןופ טסכַאװ קיטש-דמש

 "רַאפ ם'ייב .ןעזעוועג יקַאט סָאד זיא ױזַא ןוא .?עקלויֿפ עטרעב

 טזָאל ? טוג ,ךיז טכַאד .הלכ יד -- יז ,ןתח רעד -- רע זיא רעה

 .ךעלקיטש עכלעזַא ןָא טינ ןעהעג דנַאלײַא םילע ףיוא זַא ,סיוא ךיז

 טימ האל טנייו .הּפוח ַא ןייז ףרַאדַאב ,הלכ-ןתח זַא דלַאביװ

 ,ריד טרהַא סָאװ :ץרַאה סָאד סיוא רהיא ןעמ טרער .תוננס
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 טזיב ,טג ןעבעג ריד רע טעוו ,טדָאטש ןיא ןעמוק טסעװ ? עלערַאנ
 ...? ןיינ רעמָאט ,ארֹומ יז טָאה ..."ןעזעוועג יוװ האל יד קירוצ וד
 .חּפוח ַא זיא'ס ,רוצקב ? רעסעב זיא קירוצ טקישעגּפָא ןערעוו רָאנ
 שמש ַא טימ ,בר א טימ רָאנ .רמזדילכ ןהֶא .הּפוח עגירעיורט ַא
 .ןערערט ןופ םי ַא .רועיש ַא ןהִא ןערערט ,ןערערט טימ ןוא

 ז

 םעד --- ? ןעמעוו ,רהיא טסייוו .ןעשטנעמ ןייא רָאנ ןיא םוג
 רבח רעזנוא ןיא המקנ ַא טבעלרעד טָאה רע .רעדיינש רעניסייה
 .טינ טשינרָאג רע טגָאז ןענָאז ? ךיילג םהיא וצ זיא רעוו .יניּפ
 טקוק ,לעדרעב סָאד ךיז טעלג ,זנוא ייברַאּפ םורַא טנַאּפש רע רָאנ
 רענילק רעבָא ןיא יניפמ .ןעלירב עפרַאש ענייז ךרוד ן'יניּפ ףיוא
 ַא ןיא סיּפע זָאנ ץיּפש ןייז טקעטשעגניירַא טָאה רע ,םהיא ןופ
 ןיא םהיא טָאה רע .רעדיינש םעד םיג טשרמולכ טהעז ,לעכיב
 | - - ! האּפ רעקניל רעד

 .חי

 -העטשראפ םירוסי עדמערפ לעסיבַא ,תורצ ענעגייא לעסיבַא
 ןעבָאה רימ .עקירעמַא ןיא ןענעז רימ סָאװ ,חחמש יד זנוא ןער
 -עגנָא ןוא דנַאלײַא סילע םעד ףיוא ָאד ןעהעזעגנָא לעיפ ױזַא ךיז
 -עגפיונוצ ךיז ןעבָאה ןוא ןערָאװעג דעימ ןענעז רימ זַא ,טרעה
 ,ןיהַא טקוקעג ןוא ּפָאק ףיוא ּפָאק החּפשמ עצנַאג רעזנוא ןעגָאלש
 טייוו ךָאנ טניל סָאװ ,ןיירַא טדָאטש רעגישַאר רעסיורג רעד ןיא
 רימ - ? ןעהעזעגסיוא ןעבָאה רימ ױזַא יו ,רהיא םסייוו .זנוא ןופ
 ןעהעטש סָאװ ,ךעלעפעש עדַאטס ַא ןופ קילבנָא םעד טּפַאחעג ןעבָאה
 טייו טינ ,גָאט-רעמוז ןעסייה ַא ןיא דלעפ ןיא טסערּפעגפיונוצ
 יד יװ ,טרעדנואוורַאפ ןעקוק ןוא ,ןהַאב ַא ןופ ןעסלער יד ןופ
 .ןעדנואוושרַאפ ןערעוו ןוא ייברַאפ שער 8 טימ ןעפיול סענָאנַאוו
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 לעקיטש ןייק ןוא טפיטשיילב ןייק טינ בָאה ךיא סָאװ ,חריבע ןייַא

 ןוא ,החּפשמ עטסערּפעגפיונוצ רעזנוא ןעלהָאמוצּפָא ףיוא רעיּפַאּפ

 סילע ףיוא ןעטנַארגימע עטרַאּפשעגנייַא עגירעביא עֶלַא יד ךיוא

 ןוא טצפיז עמ .לעקעּפ ןייז ףיוא רעדעי ןעציז ייז יו ,דנַאלײַא

 ערעטיכ סָאד ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא סיוא ךיז טלהעצרעד עמ

 ךיז ןעדָאב ,ןענייוו ערעדנַא ןוא .ל?יטש ןעגייווש ערעדנא .ץרַאה

 .ןערערט ןופ םי ַא ןיא .,ןערערט ןיא





 יש

 ררע רעד ףיוא סיפ עדייב טימ





.+ 

 .דרע רעד םיוא סיפ עדייב טימ

 א

 בוא ;םי ן'פיוא ןערהֶאְפעג טינ לָאמנייק טנעז רהיא בוא |

 יזא טכענ ןדעצ טימ נעט ןהעצ ןעוועג טינ לָאמניײק טנעז רהיא

 היוא ןעגְנַאַפעֶג ןעוועג טינ לָאמנייק .טנעז .רהיא בוא .,רעסַאװ

 טרעהעגנָא טינ ןֹוא ךיז ןעהעזעגנָא טינ טָאה ןוא ?דנַאלייַא סילע,
 םי ם'ניא ךיִז ןעדָאבעג טינ ןוא ,,ןייּפ ןוא םירוסי ,תֹורָצ טימ ךיז
 -סיוא ןעמוק ךיוַא ; לָאז עמ ,טקוקעגסױרַא טינ ןוא ,ןערערט ןופ

 טכוזרַאֿפ טשינ ןיילַא גנידסלַא סָאד טָאה רהיא .ביוא -- ,ןעזעל
 ,םעט םעד ןעלהיפ טינ רחיא טעװ ,סעציילּפ ענעגייא ערעיײַא ףיוא
 ךיא ןעו .ְךרֶע רעד ףיוא סיפ עדייב טימ ןהעטש טסייה סָאװ
 ךיז ןעמעש טינ ןוא והילא רעדורכ ןיימ רַאפ ןעבָאה ארומ טינ לָאז

 טלָאװ ,ןוא דרֹע .רעד .ףיוא ןעלַאפעגרעדינַא ךיא טלָאװ ,,ןעטייל רַאפ

 סיפ יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ן'טימ לָאמ יירד טעילוקעגרעביא ךיז

 רימ ןיא ןעצרַאה ן'פיוא ךיִלייֵרפ ןוא גיטכיל ןוא טוג ױזַא .ףױרַא

 םיפ עדייב טימ העטש ךיא זַא ,טלהיפרעד בָאה ךיא זַא ,ןערָאװעג
 ַאֹזַא וליפא זַא ,ןהעטשרַאפ טנַאק רהיא .,שינעקירט רעד הוא
 ןעמוקַאב ךיוא ןיֹוש טָאה ,,וחילא רערורב ןיימ וו ,קינ'הרוחש-הרמ
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 ַא ןוא טנַאה ַא ןָא טנַאה א ןעבירעג טָאה רע .םינּפ רעדנַא ןייַא
 ײעמַא ןיא ,סע טסייה ,רימ ןענעז , : ןעמעלַא זנוא וצ ןעבענעג גָאז

 רעד ןייז לָאז טביולעג ,ףליח סנעטשרעביוא ן'טימ,, --- ?? עקיר
 ףיױרַא קוק ַא טוהט ןוא עמַאמ יד ףיורעד טנָאז --- ?! רענייז ןעמָאנ

 רעװ, :ץפיז ןעפעיט ַא טימ וצ יז טנעל ךָאנרעד .לעמיה ן'פיוא

 ןיא טגיל סָאװ ,רעד רָאנ טינ טמוק ןעמוק .טמוק רעד ,טבעל סע

 ..."ררע רעד
 טינ ץיגרע ןוא לָאמנייק .ןעטַאט םעד ןיוש יז טניימ סָאד

 .טונימ א ףיוא --- ןענָאז טלָאז רהיא ,ןעטאט םעד טינ יז טסענרַאפ

 .ב

 סױרַא-טזייװַאב עלַא ןופ רעקרַאטש ןוא ץלַא ןופ רהעמ רָאנ

 וצ ארומ בָאה ךיא -- זיא רעד .יניּפ רבח רעזנוא דייֵרְּפ ןייז

 טָאה רע .ןעניז ןופ ּפָארַא טושּפ ,ןערָאװעג ענושמ רָאנ --- ןעגָאז

 יד ןעביוהענפיוא ,ןוא םי םוצ םינּפ ן'טימ טלעטשעגקעװַא ךיז

 ןעצנַאג ַא טגעלעגקעװַא רע טָאה ,קַאלוק ַא ןיא טנַאה עטכער
 | | : ןושל-הנעמ

 ,סענאגילוח ,םירוכש ,םיעשר ,םירומח רהיא ,וצ טרעה -- =

 סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ ךייַא רימ ןעבָאה סָאד ! סעקישטשמָארנאּפ

 !הנידמ רעכילקילג ,רעיירפ ַאזַא ןיא דניצַא ךיז ןעניפעג רימ
 -לָאװ ,ןעמָארנָאּפ ןוא תופידר ,תוריזנ ערעייַא טיפ רהיא טינ ןעוו

 טינ טלָאװ סובמולָאק ןוא ןעסובמולָאק ןופ טסואוועג טינ רימ ןעט
 רימ זיב ,ןעטרַאװ גנַאל ןעטרָאד טעוו רהיא !זנוא ןופ טסואוועג

 ערעייַא טינ טהעז רהיא יו ױזַא ! קירוצ ךייֵא וצ ןעמוק ןעלעוו
 טעװ רהיא לייוו ,זנוא ןעהעז םינ ןיוש רחיא טעו ױזַא ,ןערעהיוא
 טַאהעג טָאה רהיא זַא ,ןעקוקמורַא לָאמַא ךיז טעװ רהיא ! ןעבעל
 עניזָאד סָאד ןעװוענַאש וצ יו ,טסואוועג טינ ןוא לארשי קלאפ ַא

 ןעינַאּפש יו יױזַא ,ףוס ןעטסיו ַא ןענָאה טעוו רהיא !קלָאפ

 רהיא .טניהזרעטסיולק יד יו ,ןענייוו טעוװ רהיא .טַאהעג טָאה
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 א ךייַא ייב ןייז טעװ סע !זנוא ךָאנ ןעקנעברַאּפ לָאמַא ךיז טעוו

 ןעלעוו הכמ א רָאנ .קירוצ ןעפור זנוא טעװ רהיא דיא ַא לעדנער

 | .-:! ןערהָאפ ךייַא וצ רימ

 ױזַא ךיז טלָאװ יניּפ רעזנוא ךָאנ גנַאֿפ יו זיב ,טסייוו רעוו

 ןעגעלפיורַא טינ לָאז רעקעב רעד הנוי ןעוו ,ץרַאה סָאד טלהיקענ

 : םהיא וצ ןעבעג גָאז ַא ןוא סעציילּפ ענייז ףיוא טנַאה יד

 וצ ?וד טסדער ןעמעוו ֹוצ ! ריד טימ זיא טָאג !יניּפ ---

 וד יצ ! יררעפ יד ןעגיטעּפשרַאפ ןעלעוו רימ ! םוק ? רענייטש יד

 ? דנַאליײַא סילע ףיוא ןעניטכענ ןעביילב ָאד טסליוו

 רער וצ ןהעג ךיז ןעזָאל ןוא ךעלקעּפ יד וצ ךיז ןעמענ רימ

 .יררעפ
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 ךיז רימ ןעצעז ךינ ױזַא טינ ,ױזַא רָאנ רעבָא ךיז טדער סע

 ַא ךיז ףיוא ןעבָאה רימ זַא ,ןעסעגרַאפ טָאה רהיא .ןערהָאפ

 .סױרַא טינ םהיא ךָאד טזָאל עמ .לעדנעמ רבח ןיימ --- לעקעּפ

 זַא ,טגָאז עמַאמ יד .ןערהיר טינ ךיז וימ ןענָאק םהיא ןהֶא ןוא

 עמ הלילח ביוא ,עקירעמַא ןיא ןייז גיהור ןענָאק טינ טעװ יז

 סאו ,קילג ַא .ןיהואוו טסייוו טָאג ,קירוצ ּפִא םותי םעד טקיש

 ,הרבח ַאזַא וצ ןענָאלשרעד דנַאלײַא סילע ףיוא ךיז ןעבָאה רימ

 דנַאלייַא סילע ףיוא טָאה הרבח יד ."םיחרוא תסנכה, טסייה סָאװ

 .רעטזָאלענוצ ַא ןוא שטנעמ רעטוג א רהעז .ןעשטנעמ ַא ןערהיא

 םהיא רַאּפ .ןעזיוועגנָא זנוא ןעמ טָאה ןעשטנעמ ןעגיזָאד םעד וצ

 רוחב םעד טימ סָאװ ,תמא ןעצנַאג םעד ט?העצרעד רימ ןעבָאה

 "ניא עלַא ןעבָאה טדערעג זַא ,ךיז טהעטשרַאפ .ןעהעשענ זיא

 -רָאפ ןוא ןעטימ ןיא טקַאהענּפָא שטנעמ רעד זנוא טָאה ..םענייא

 .רענדער ַא םענייא ןעביולקסיוא ךיז ןעשיווצ ןעלָאז רימ זַא ,טגעלעג

 זַא ,ןעבילבעג זיא שינערַאּפש ןיא טייצ ?עקיטש שביה ַא ךָאנ

 סָאװ רַאפ .בייוו ס'והילא רעדורב ןיימ ,הכרב אקוד לָאז ןעדער
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 טינ ןענָאק ,יניּפ ןוא והילא ,ןעליבסנַאמ יד לייוו ? הכרב סיּפע
 םהיא ןערהָאפנײרַא טינ ןוא ןעדער ןערעדנַא םעד רענייא ןעהעז
 .פעיפוצ ?עסיבַא רָאנ ,טוג אקוד טדער עמַאמ יד ןוא .ןעטימ ןיא
 -המ ןופ ןעביוהנַא יז זומ ,ןעדער וצ ןָא טביוה יז זַא ,טסייה סָאד
 ןעסייהעג רע טָאה ,ןעטַאט ַא טַאהעג ןעבָאה רימ ױזַא יו :ובוט
 ,זיא רע ױזַא יוװ ,ךָאנרעד .ןוח א ןעוועג זיא רע זַא ןוא .יסייפ
 .רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא .ןערָאװעג קנַארק ,טכאדעג ָאד םינ
 הכרב ןירענעווש ןיימ ןוא .ףוס ן'זיב ןערעהסיוא טינ רענעי ליוו
 יו ,שטירהָאמ ַא ןוא ייווצ ןוא טרָאװ אי :רוציקב סָאד טכַאמ
 | - ;טנָאז רעדניבנייַא רעד השמ

 -רעביא רעטרעוװ עצרוק ןיא טָאה הכרב זַא ,טלָאמעד טשרע
 הרבח רעד ןופ שטנעמ רעד טָאה ,עטכישעג סם'לעדנעמ ןעבענעג
 ןיא רע .טײברַא רעד וצ ןעבעגעג םענ ַא ךיז "םיחרוא-תסנכח,
 .ןעפָאלעגקעװַא רעדעיוװ ןוא קירוצ ןעמוקעג ,ןעפָאלעגקעװַא ץיגרע
 .רוחב םעד טכַארבעג טָאה עמ -- ךיול טימ ,תורצ טימ םיוק

+ 

 ,סע טסייה ןעלדנעמ ,רוחב םעד טכַארבעג טָאה עמ ןַא ןוא
 -עגנָא םהיא "םיחרוא-תסנכה, הרבח רעד ןופ שטנעמ רעד טאה
 עצנַאג ַא טגָאזעגנירַא םחיא טָאה ןוא רעהיוא ןייֵא רַאפ ןעמונ
 וד זַא ,ריד רַאפ ברע ןענעז רימ זַא ,פע'רוחב ,קנעדעג, :השרד
 וד טזיב דנַאנייאכרוד רהָאי ייווצ = ,ןערהיפפיוא טוג ךיז טסעוו
 רעמָאט .ןעבעג גנוטכַא ריד ףיוא ץרימס ...תושר רעזנוא ןיא
 ךיד ןעמ טקיש ,ןייז וצ רעהעג סע יװ ,ףיוא טינ ךיז וד טסרהיפ
 רעד טָאה ךָאנרעד ..."! ןעמוקעג טזיב וד ןענאוו ןופ קידוצ סױרַא
 ןוא ןעמענ ס'נעמעלַא ערעזנוא ןוא ןעמָאנ ןייז ןעבירשרַאפ שטנעמ
 .םיסיירדַא ערעייז ןוא עטנַאקַאב ןוא דניירפ ערעזנוא ןופ ןעמענ יד
 ןוא ןעליוו רימ ןיהואוו ,ןהעג ןענָאק רימ .יירפ ןענעז רימ ןוא
 יי ,ןעליוו רימ סָאװ ןוחט



 61 דרע רעד ףיוא סופ עדייב מיט

 סע ?ט'הירעג סָאד טָאה ןעפדנעמ זא ,רשפא רהיא טניימ

 סָאװ ,שפנ ַאזַא זיא ?עדנעמ רכח ןיימ | .ןָא טינ רָאג ךיז טביוה

 םהיא ךיא בָאה רַאֿפרעד ןוא - .ךַאז ןייק ןֹופ ?עּפתנ טינ דרעוו

 ןעוועג זיא רע סָאװ ,לעדנעמ רבח ןיימ ןָא ךימ ךיא ןַאמרעד בעיל

 ַא ןיא ,טעה-טעה ,רעטעּפש ןערָאװעג םהיא ןופ זיא סע סָאװ ןוא

 -עמַא יו ,דנַאל אזַא רָאנ .םיסנ ס'טָאג יקַאט זיא --- םורַא טיוצ

 ןופ טעמכ ,ךיוח גירעדינ ןופ .,םיורג ןייֿפק ןופ ןעכַאמ ןָאק ,עקיר

 ,טנערָאפ ןופ לייוורעד ךָאנ ןעטּלַאה רימ רָאנ ...גידעבעֿפ טדיוט

 י הי ימיו - .יררעפ רעד ייב

 .ה

 -לעזַא םָארַאּפ ַא רעדָא ,ףיש ןימ ַאזַא זיא סָאד --- יררעּפ יד

 ןוא דרעפ טימ םהיא ףיוא ןערהָאפרעבירַא ןָאק עמ סָאװ ,רעכ

 ןוא םיירב גונעג זיא יררעפ יד .קַאּפ ןוא קַאה טימ ןוא ןעגָאװ

 רַאפ ןעמענ ךיז ןענָאק ןעלָאז לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא זַא ,גנַאֿל

 יד - .טיירב רעד ןיא ןוא :גנעל רעד ןיא ןערעיצַאּפש ןוא טנעה יד

 ערעזנוא טימ ןעגָארטרַאפ ןעוועג עמַאמ יד זיא טונימ עטשרע

 ךיז ,טדערעג ;ןעבָאה עֶלַא ,עטנַאקַאב ערעזנוא טימ ןוא םינתוחמ

 -עּפש .ךיז טרעה עּס :סָאװ ערעדנַא סָאד ייב סנייא טגערפעגסיוא

 םינ -- ַאטינ ןענעז רימ זַא ,טּפַאחעג ךיז יז טָאה לעסיבַא רעמ

 .דלַאװנ א טכַאמעג/ יז טָאה יאדוא .לעדנעמ רבח ןיימ טינ ,ךיא

 ןעלַאפעגניירַא ןענעז רימ זַא רָאנ ,טנעכערעג טינ שרעדנַא טָאה יז

 ךיז טזָאל ףופ :םוצ . ..ןערָאװעג ןעקנורטרעד ןוא ןיירַא רעסַאװ ןיא

 ןץ'םיוא ףױרַא רימ .ןענעז ,ּפערט ןעהעזרעד ןעכָאה רימ זַא ,סיוא/

 "רעד רימ ןעבָאה ןעטרָאד ןופ ןוא ,יררעפ רעד ןופ קָאטש ןעטייווצ

 ,הבקנ ַא סיּפע ןופ רוגיפ ענרעזייַא עסיורג עכיוה גיד'ארומ ַא ןעהעז

 םַאהעג טינ טייצ .ןייק ןעבָאה רימ .,.םֵא ןייַא יו סיוא טהעז סָאװ

 טרעחרעד רימ ןעבָאה ,רוגיפ עגיזָאד יד ןעקוקַאב וצ טכער וליפא
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 זיא רע .ן'והילא ךיז רַאפ ןעהעזרעד ןוא תולוק ס'עמַאמ רעד
 ןעבָאה רימ סָאװ ,קערשרעד ן'רַאפ ןלזג אלמ זנוא ּתיוא ןעוועג
 .ןערעוו ןעלַאפרַאפ רעזנוא טימ ןעמעלַא ייז ףיוא ןעפרָאװעגנָא
 והילא רעדורב ןיימ .םהיא ןופ טרַאנעג טינ ךיז ןעטלָאװ רימ
 ןעפָארטעג ךיז טָאה ,טלהָאצַאב טכער ךַאז אזַא רַאפ זנוא טלָאװ
 ןוא טוג טינ טלהיפרעד ךיז טָאה חכרב ןירעגעווש ןיימ --- קילג ַא
 ,רעגעיווש ,יוא , :?וק רהיא טימ טינ שטיווק ַא טזָאלעגסױרַא טָאה
 ,קיטש ערהיא ןעביוהנָא ןיוש ליוװ יז ןוא - ..,7! טכעלש רימ זיא'ס
 רעדיינש רעניסייה רעד לָאז ןעבעל גנַאל .םי ןפיוא יװ ױזַא
 רע .(!עלייו ַא ףיוא ןהעטשּפָא טינ זנוא ןופ רַאג ליוו רע)
 יו ,עבָאסָא ַאזַא, :רסומ רהיא טגָאז ןוא ן'הכרב היוא ןָא-טלַאֿפ
 ַא ןיב םי ַא ןופ קוליח םעד ןעסיוו טינ לָאז ,ערה-ןיע ןייק ,רהיא
 ..."! ךיז רחיא טנעמ ןעמעש ,עפ --- לעכייט ןיילק

 זיא'ס זַא ,טסואוועג טינ .טָאה יז .הכרב ךיז טרעפטנערַאפ |
 .םי ן'פיוא רעדעיװ ןיוש ןענעז רימ זַא ,טניימעג טָאה יז ,ךייט א
 ,ךיז טכַאד םהיא זַא ,יניּפ טגָאז ...? ראפרעד רהיא טמוק סָאװ
 סכלעוו ןוא םי זיא סכלעוו ,ןענעקרעד ןעמ ןָאק ןיילַא חיר ן'כָאנ זַא
 ךייט ַא ןיא ןוא ,שיפ טימ טקעמש ,רע טגָאז ,םי ַא ,ךייט א זיא
 ןופ : רעדיינש רעניסייה רעד םהיא טגערפ .,ָאטינ שיפ ןייק ןענעז
 ראג טדער רע זַא ,יניּפ םהיא טרעפטנע ? ןעגנורדעג זיא ןענַאװ
 ןיא ךיז ןעזָאלניירַא טנייפ ללכב טָאה רע זַא ןוא ,םהיא וצ םינ
 -ןייֵא רעד השמ ןײירַא ןיוש ךיז טשימ .רעדיינש ַא םימ םיחוכו
 זיא רע זַא ,רערסיוא ןייֵַא ןיניּפ טכַאמ רע .ןַאמ ס'יסעּפ ,רעדניב
 ,רע טגָאז ,עקירעמַא .?דנַאלנעסיר, ןיא טינ ,עקירעמַא ןיא טציא
 א ןיא ,רע טגָאז ,עקירעמַא ןיא ָאד .סרעדיינש ןופ דנַאל ַא זיא

 ןוא ,תיבה-לעב רעטסנעש רעד זנוא ייב יו ,סחוימ ַאזַא רעדיינש
 ַא סרעדיינש ןעבָאה ,רע טגָאז ,עקירעמַא ןיא .רהעמ ךָאנ רשפאי
 ."ךעצ , א ןנוא ייב סָאװ ,סָאד טעמכ זיא "עיני, א .?עינוי
 רעזנוא סָאװ ,סָאד טשינ רָאנ זיא ,רע טגָאז ,"עינוי, עגיה יד רָאני

 | ...ךעצ
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 טגעל -- .?עינוי, רעזנוא ךיז ןעבָאה ,סרעקעב ,רימ ןוא --- 

 ,סיורג ױזַא רשפא זיא עינוי-רעקעב רעזנוא --- .רעקעב רעד הנוי וצ

 .עינוי-רעדיינש יד יו

 רעד השמ רעביא םהיא טגָאלש --- ! לידבהל שטָאה טגָאז ---

 ןיא ?עינוי, עכלעוו ,הנותח ַא קעװַא טחהעג סע ןוא .רעדניכנייַא

 .רעסערג

 -- ."קרָאיעוװעג ןיא ןענעז רימ ןֹוא ,טונימ עכילטע ךָאנ ---

 יד ןופ סעומש םעד ןעסיירוצרעביא .ידככ ,ן'והילא וצ יניּפ טנָאז

 ריס ..ןעסענעגוצ ןיוש ןעמעלַא זנוא ךיז טָאה סָאװ ,"סעינוי,

 ערעזנוא רַאפ טסכַאװ סָאװ ,טדָאטש רעד ןיא ןייֵא ךיז ןעקוק

 רַאפ סָאװ ! ךַא .רעטנעהענ עלייוו עֶלַא ךיז טזייוװַאב ןוא ןעגיוא

 ןייק םינ ,סרעטסיולק ! רעזייה עכיוה ערעסָאװ !ךַא !טדָאטש ַא

 בָאה ךיא ןעװ ..!רעטסנעפ דגעזיוט !רעטסנעפ ןוא ! רעזייה

 ! רעיּפַאּפ ןעגיוב ַא טימ טפיטשיילב ַא טציא ךיז ייב

5 

 "יוד !ךַאט !ךַאטיךַאט-ךַאט --- ךַארערערררַאט-ךַארררט

 !וד-ודרד-ד-ד !אהרה !ַאהרה !ַאה-וה ! ןָאלגךילג-ןיזד-ןיזד

 "ךַארט -- לָאמ ַא רעדעיװ ןוא ! ײַאדײַאדײַאדיַאדיַאדייַא | ! וי-יפ

 -עזייה א ךיז טרעה ןעטימ ןיא ןוא .! ךַאט-ךַאט-ךַאטיךַארערררַאט

 ---..!ורח !ורח !ורח : ריזח ןעטעּפעשטרַאפ ַא ןופ שטיווק רעניר

 ןעבָאח רימ סָאװ ,ןעדלַאװג יד טימ תולוק יד ןעוועג ןענעז סָאד טָא
 ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זַא ,טונימ רעטשרע רעד ןיא טרעהרעד
 ,רעסַאװ ן'פיוא ןעוועג ןענעז רימ ןמז לכ ,רעהַא זיב ,קרָאיד-וינ

 "רעד ןעבָאה רימ דלַאב יװ ,ָאר רָאנ .ניהור ןעוועג רימ ןענעז
 ,דרע רעד ףיוא סיפ עדייב טימ יקַאט ןעהעטש רימ ןזַא ,טלהיפ
 ַא ןעלַאפעגנָא ןנוא ףיוא זיא ױזַא ,עקירעמַא ןעטכער םעד ןיא

 ...הלחב א טימ לעמוט ַא ,קערש
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 -עשַאלָאּפס א יו .עמַאמ יד ןעריולראפ ךיז טָאה עמטשרע יד

 ,ךעלעדנהיה ערחיא רעביא טרעטיצ סָאװ ,עקשטָאװק ַא ןחוח עט

 ַא ףיוא טבכיוה ןוא טעקָאװק ןוא טקיּפ ,לעגילפ יד יז טיירּפשעצ

 יז .עניימ עמַאמ יד ןעהעזעגסיוא טָאה ױזַא טקנוּפ ,רעדליפעג

 !לעטָאמ , :דלַאװג ַא טכַאמעג ןוא טנעה עדייב .ןעמונעצ טָאה
 ?רהיא טנעז ואו !לעביט !יניּפ {הכרב !וחילא !לעדנעמ
 | | | ..."} טהעג רעהַא

 --- ?רהיא טיירש סָאװ !רענעיווש ,ךייַא טימ זיא טָאג --
 ףוס רעד , :וצ טנעל והילא רעדורב ןיימ ןוא ,חכרב רחיא וצ טגָאז
 ןעמ טעװ רעדליּפעג ןייד טימ יירשעג ןייד רעכיא זַא ,ןייז טעוו
 | /  י!עקירעמַא ןופ קירוצ ןעקישפיורַא זנוא
 רעטנוא םהיא טּפַאח --- !לענוק ןעטלַאק ן'כָאנ םירוּפ --- 1
 ,סענעשעק יד ןיא טנעה עדייב ןיירא-טנעל ןוא יניּפ רבח רעזנוא |
 טקנערק גנַאֿל ױזַא -- .ףױרַא טקורענפיורַא לעשילעּפַאק סָאד ןוא

 !ןערעוו רוטּפ ןענַאד ןופ ןיוש זנוא טעוו עמ ננַאק יוװ ,בננדינַאפ |

 טָאנ ןופ ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא עקירעמא זַא ,ןעסענרַאפ טסָאה וד
 טנַאיעג ןערעװ סָאװ ,עלַא יד רַאפ שינעטלעהאב ןוא ץוש ףיוא

 רעד ןופ ןעקע עלַא ןופ ןעבירטעג ןוא ןעסיוטשעג ,טנַאלּפעג ןוא

 : יי יי יא ,..} טלעוו

 רעזנוא .סיורג רהעז ןעוועג זיא ןעשטנעמ ןופ גנַארדענ רעד 4
 -לעמונַא סָאװ ,קסּפ ןעבלעז םעד טּפאחעג טינ רעיש טָאה יניּפ רבח |

 טרָאטש רענעי ןיא ןערהָאפניירא רעזנוא ייב ,ןָאדנָאל ןיא ןעט

 -עצ ַא ןענעלענ טלָאװ רע ןוא טונימ ַא ךָאנ ,טסייה סָאד .ןיירא !

 ןיא לָאמ סגיטציא .,סָאג רעד ףיוא רענעטָארטעצ א ,רעטשטיינק
 ױזַא רָאע .ןירַא טייז ןיא קַאסוטס ַא םימ רָאנ ןעמוטענּפָא רע
 ךיז טָאה לעשילעּפַאק סָאד ןַא ,ּפָאלק רעד ןעוועג זיא קרַאטש
 ם'נופ טּפַאחעגרעטנוא ,ןוא ּפָאק ןופ םהיא ייב טשטילנענּפָארַא
 טָאה סָאד .טייז ַא ןָא עלעסיב א ןעניולפעגקעװַא סָאד זיא ,טניוו

 רימ .טייצ ענירעביא טונימ עכילטע טסיזמוא זנוא ייב ןעמונעגוצ
 -מַארט םעד ,טסייה סָאד .רַאק יד טגיטעּפשרַאפ רעבירעד ןעבָאה
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 זיא ץיניּפ .רַאק --- יז ייב ,ײװמַארט סָאד טסייה זנוא ייב  .ייוו

 זיא'ס םורָאװ + .ײװמַארט יוװ ,ןעלעפעגנ רעסעב "רַאק, טרָאװ סָאד

 סע .ןעטרַאװ טפרַאהַאב טשינ גנַאל רעבָא ןעבָאה ריפ .רעצריק

 -פױרַא ךיז ןעבָאה עלַא רימ ןוא ,רַאק ַא ךָאנ ןעמוקעגנָא דלַאב זיא

 עלַא טּפַאחרַאפ ,רַאק רעד ףיוא ךעלקעּפ יד טימ טעקצַארַאקעג

 .ןיירַא טדָאטש ןיא ןערהָאפ רימ ןוא .רעטרע עגידעל

 ,עּפעשטירּפ ַא ןופ ןערָאװעג רוטּפ -- ךרבתי םשה ןעקנַאד ---

 ,יניּפ רבח רעזנוא ךיז טהערפ --- !רעדיינש רעניסייה םעד ןופ

 ךיז הערפ ,סױאיטרַאװ, : םהיא וצ טנָאז והילא רעדורכ ןיימ ןוא

 ךיז רימ ןעלעוו ,טָאג ייב ןייז הטרעוו ןעלעוו רימ זַא !טינ ךָאג

 ...?קרָאידינ ןיא לָאמ ןייא טינ ןענענעגַאב ךָאנ םהיא טימ
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 סָאד .ךילקערש זיא קרָאידרינ םדָאטש ןיא רהָאפניײרַא רעד

 ןעצעזרעביא סָאד יו ,גידַאווג ױזַא טינ ךָאנ זיא ןייֵלַא ןערהָאפ

 סָאװ"רָאנ ךיז טָאה רהיא ,ןערעדנַא ם'ניא ןָאנַאװ ןייא ןופ ךיז

 ןיא ,סרעלדָא יד יװ ,ןיוש טהילפ רהיא !ַאהַא -- טצעזעגניירַא

 טע'גרה'רעד וצ ףיוא קירב רעלָאמש רעגנַאֿל ַא רעביא ,ךיוה רעד

 םניימ ."רעטייווילע , ייז ייב ןעפורעגנָא סָאד דרעוו .ןערעוו

 רהיא .לעסיבַא טייצ טָאה ? גיטרַאפ ןיוש טנעז רהיא זַא ,רהיא

 רעביא ךיז טצעז רהיא ןוא ?רעטייווילע, ם'נופ טעסױרַא טבירק

 ,ֿפערט ךרוד ּפָארַא ךיז טזָאל רהיא ןוא ןָאגַאװ רעדנַא ןייֵא ןיא

 םימ דרע רעד רעטנוא טפיול רהיא ןוא ,ןײרַא רעלעק ַא ןיא יו

 דרעוװ סָאד .ןעגיוא יד ןיא ךייַא טלעדניווש סע זַא ,טעּפמיא ַאזַא

 -ילע, סָאד טסייה סָאװ רַאפ .?ייהבָאצ , ייז ייב ןעפורעגנָא ןיוש

 זַא ,והילא רעדורכו ןיימ טנָאז -- ? "ייחבָאצ, סָאד ןֹוא "רעטייוו

 "ייהבָאצ , ןוא ."?רעטייל , טרָאװ ם"נופ ךיז טמענ "רעטייווילע,

 טכַאל .ןעסכָא רֶאּפ ַא ןָא טביירט עמ זַא ,ךיוא זנוא ייב ןעמ טגָאז

 לשמ ַא'ס, :טגָאז רע .תונכס טימ יניּפ רבח רעזנוא םהיא ןופ
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 ייז סָאװ םיוק ,רע טגָאז ,ןעסכָא ! רעקעלפ עברָאט ַא ןענעקַא
 :וחילא ףיורעד םהיא טרעפטנע ?!טהילפ סָאד ןוא ,ןעכירק
 ןיירַא ךיז טשימ ..."ןעהילפ לָאז'ס ,עקירעמַא סָאד זיא ףיורעד,
 טלָאװ עקירעמַא ענעגייא סָאד זַא ,טגָאז ןוא הכרב ןירעגעווש ןיימ
 עמ יוװ ,ןעהילפ ױזַא טינ ָאד לָאז עמ ןעוו ,רעסעבי ךס א ןעוועג
 ! קע ןייַא ,טינ ןיוש יז טרהָאּפ רחעמ זַא ,ךיז טרעווש יז .טהילפ
 ןעסיוו לָאז יז --- ?ייחבָאצ , ן'טימ טינ ןוא "רעטייווילע , ן'טימ םינ
 ,םופ-וצ ןהעג רעסעב ,יז טגָאז ,ןיוש םעוו יז .ןערעוו ךילקילג
 רעד רעביא םודנעּפ-םודנעה ןעהילפ זייוורענעגושמ ױזַא רעדייא
 טגָאזעג יז טָאה ייברעד .דֹרע רעד רעטנוא ןעפיול רעדָא ,ערַאמח
 ענדָאמ ַא .."טינ ךימ ףרַאװ ןוא טינ ךימ ביוה, :לעטרעװ ַא
 "עג ,טרהעקרַאפ ,רהיא טלָאװ רימ ייב .ןירעגעווש ןיימ ענידיא
 ץטימ ןוא ?רעטייווילע  ן'טימ ןערהָאּפמורַא לָאז ךיא ,ט'לעוּפ

 פעדנעמ רבח ןיימ .טכַאנ רעצנַאג ַא םימ גָאט ןעצנַאג ַא ?ויהבָאצ
 .ענענייא סָאד ךיוא
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 ,ךיז טכַאה .טלעוו ַא ןעוועגסיוא ןיוש ןענעז רימ ,ךיז טכַאד
 ןיא ןעײװמַאדט יד טימ ןעהעזעגנָא גונעג ןיוש ךיז ןעבָאה רימ
 .ןָארנאל ןיא ןוא ןעּפרעװטנַא ןיא ,ןעיוו ןיא ,עקָארק ןיא ,גרעבמעל
 ,שינעקיטשרעד ַאזַא ןוא ךיז ןעּפוטש ַאזַא םימ טפאשגנע ַאזַא רָאנ
 ! ןעהעזעג טינ ץיגרע ןיא רימ ןעבָאה ,םונהיג םעד ןיא ,ָאד טָא יו
 .ואוו ָאטינ זיא ןעציז .ןיירא ייווצ ,סױרַא רענייא ,ּפָאק ףיוא ּפָאק
 ןעטלַאהנָא ךיז ןעמ זומ .םוא ןעמ טלַאפ .ןהעטש ןעמ ףרַאד
 ןעמ דרעוו ..?ּפַארטס ן'פיוא ןעגנעה, ָאד סע טסייה .גניר ם'ייב
 ןַאחרַאפ זיא ,טרָא ןייֵא ןייר דרעוװ סע ,טָאג טפלעה .טענקַאילקרַאפ
 .טרָא ןייֵא טּפַאחרַאפ תורצ טימ םיוק .םינלעב ךס ַא ףיורעד
 עדייב .םייוג ייווצ ןעשיווצ רהיא טציז ,םורַא ךיז טקוק רהיא
 -'ארומ .םיאורב עגיד'משוגמ .עטרעגינ ַא טימ רעגינ ַא .עצרַאװש
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 ייז .לענענ עסייוו ןוא ןהייצ עסייוו עסיורג .ןעפיל עבָארג גיר

 "רעד םשרע .ןעסכָא יװ ױזַא ,ן'הרנ-הלעמ ,סיּפע ןעייק ןוא ןעציז

 ןעייק ייז סָאװ סָאד זַא ,ןערָאװעגנ עריואוועג ךיא ןיב םעדכָאנ

 "נָאק ןימ ַאזַא זיא סָאד .?םָאנניִאשט , ייז ייב ןעפורעגנָא דרעוו

 טעייק עמ ןוא ליומ ןיא סָאד טלַאה עמ .קיטסַאלימוג ןופ טקעפ

 סָאד ,סעיִאב עגני .טינ סָאד ןעמ רָאט ןעגנילשּפָארַא .סָאד

 ןופרעד ןעכַאמ סעקילַאק ןוא טייל עטלַא ,ךעלגנוי עניילק טסייה

 ךייֵא בָאה ךיא ,טקנעדעג רהיא ביוא ,יניּפ רבח רעזנוא .ןעבעל ַא

 בעיל טָאה רע .רעשַאנ רעסיורג ַא עבטב זיא ,טלהעצרעד לָאמַא

 ךעלטקעפנָאק עניזָאד יד וצ טּפַאחענוצ ךיז רע טָאה .ןעכַאז עסיז

 ףוס רעד .לעטכַאש ץנַאנ ַא ןעננולשעגנייַא עקנילָאװַאּפ טָאה ןוא

 רעיש ,ןעגָאמ ןיא הנותח ַא טכַאמעגנָא ךיז טָאה רע --- ןעוועג זיא

 םהיא ייב טעּפמַָאּפעגסױא ןעבָאה םיריוטקָאד .ךיז ט'מס'ענּפָא טינ

 סָאד טעװעטַארעג םהיא טָאה עמ  ,םָאגניִאשט יד זלַאה ן'כרוד

 םוא ךיז ןערהעק רימ .רעהירפ וצ ףיוא ףיולראפ ךיא רָאנ .ןעבעל

 .קרָאי-ינ טדָאטש רעד ןיא רהָאפנײרַא ןעטשרע רעזנוא וצ קירוצ
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 -ילע , ן'פיוא ןערהָאפעג ןענעז רימ סָאװ ,נעוװ ןעצנַאג םעד

 -סנַאמ יד ,טייל ערעזנוא ןעבָאה ,?ייהבָאצ , ן'פיוא ןוא ?רעטייוו

 גָאז ךיא .ןעדער ןייא ןיא ןעטלַאהעג ,רעבייוו יד טימ ןעליב

 ןפיוא ןעדער סָאד ןָאק רעװ .תמא טינ זיא'ס רעבָא ,ןעדער

 ן'טימ ,שער רעד זַא ? "ייהכָאצ , ןץ'פיוא רעדָא ? "רעטייווילע

 יד ןופ ןעצלירג ןטימ ;דעדער יד ןופ ןערעגַארג ן'טימ ,רעדליּפעג

 רהיא .ביוט ךייַא ןעכַאמ רעטסנעפ יד ןופ ןעגנילק ן'טימ ,ןעסּפער

 "נַא םוצ סנייא ןעיירש טזומ רחיא .?וק רעייַא טינ טרעה ןייֵלַא

 ןענעז טייל ערעזנוא .ןעביוט ַא וצ טדער רהיא תעב יו ,ןערעד

 לָאמ עבילטע טָאה עמַאמ ירד .גידנעיירש ןערָאװעג גירעזייה שזַא

 : ן'יסעּפ ייב ךיז ןעטעבענ
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 ...| רעטעּפש ףיוא רעביא סָאד טזָאל ! וינעבויל ,וינעצרַאה ,וינ'חמשנ ,ויניסעּפ ---

 יו .םינכש ענעזעוועג ,דניירפ עטונ ,ןעשטנעמ עגירעבעל ךָאד זיא ןעמ םורָאװ .תולוק-ילוק ףיוא ןעיירש וצ לָאמ ַא רעדעיוו ןָא ךלַאב רעבָא טביוה עמ ןוא טונימ ַא ףיוא ןעגיוושנַא דרעוו עמ
 !לעיפ ױזַא ! לעיפ יױזַא ָאד זיא ןעדער וצ ןוא ,ןעהעזעג טינ טייצ אזַא ךיז םָאה עמ ? רעצרעה יד ךיז ןעדערסיוא טיג ןוא ןעטלַאהנייא ךיז ןעמ ןָאק ױזַא

 ד

 .רעטומ א ייב רעדניק עגירעביא ןייק ןוא ליומ ןיא ןחייצ ענירעביא ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,טגָאז יז .ן'יסעּפ סָאד טסירדרַאפ .סרעסע פעסיב שביה ַא ךיוא םהיא ןהָא ןַאחרַאפ ,ערה-ןיע ןייק ,ןענעז ,יז טנָאז ,ןיסעּפ ייב .ןייג -- ןירעקעב יד עלעוויר טגָאז  .ךיז וצ יז טמענ ןעלדנעמ זַא ,יסעּפ טגָאז ?לעדנעמ ןוא ,ונ .ןירעקעב יד עלעוויר ןוא רעקעב םעד חנוי ,רעגעיווש ןוא רהעווש ערעייז וצ ןערהָאּפרַאפ ןעלָאז הכרב בייוו ןייז טימ והילא ןוא .עבָארג יד יסעּפ חנכש רעזנוא ייב ןעלעטשּפָא ךיז רימ ןעלָאז ןעלבייט ןייז טימ יניּפ רבח רעזנוא ןוא ךיא ןוא עמַאמ יד ןַא ,ןעבילבעג זיא ןעשינערַאּפש ןוא םיחוכו ךס ַא ךָאנ .ךיז ןעלעטשוצּפָא ןעמעוו ייב ןוא ןערהָאפרַאפ וצ ןיהואוו ןעגעוו סעומש א ףיוא ףױרַא ןעמ ןיא ,ןעכַאז עגיטייז ןעגעוו ךיז ןעירשעגנָא ןוא ךיז טדערעגנַא
 ןוא ,ןַאמ ס'יסעּפ ,רעדניבנייַא רעד השמ טנָאז ױזַא --- .ןײלַא רבד -לעב םעד ןענערפ רימָאל ? סָאװ רהיא טסייו ! טאש --

 .ןעגָאז לעדנעמ ףרַאדַאב יוזַא זַא ,טכַארטעג טינ שרעדנַא ךָאנ ךיוא בָאה ןיילַא ךיא ,פעטָאמ רבח ןייז ואוו ,ןעטרָאד ןייז םיוו רע זַא ,?ערנעמ םהיא טרעפטנע ָל רעקעבי םוצ רעדָא םהיא וצ -- רעסעב רע ליװ ןיהואוו : ןעלדנעמ ייב גערפ ַא םוהט רע
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 טפור --- ! רימ ןעּפַאטס ,ןעשייטס ןייא ךָאנ ,דלַאב ָאד טָא ---

 "רַאפ רימ .ןושל רענַאקירעמַא ףיוא ןיוש רעקעב רעד הנוי ןָא ךיז

 ? "ןעּפַאטס, טסייה סָאװ ןוא ?ןעשייטס, טסייה סָאװ ,טינ ןעהעטש

 ןעּפַאטס ןוא עיצנַאטס א טסייה ןעשייטס זַא ,זנוא רע טשטייטרַאפ

 .ןעבירקסיורַא ,ךיז ןעלעטשּפָא ןעמ טניימ

 ןעדער ןעביױהעגנָא סע רהיא טָאה ןָא ןעוו ןופ ! ןתוחמ ---

 יד עלעוויר ןוא ,עמַאמ יד םהיא טגערפ --- ? ןושל ןעניה ן'םיוא

 : ןַאמ רהיא רַאפ טרעפטנע ןירעקעב

 םעוו םורַא ךָאוװ ַא ןיא זַא ,עט'תנתוחמ ,ברע ךייַא ןיב ךיא --- |

 ט'רהיא זַא םורָאװ .ןושל ןעגיהי ן'פיוא ןערער ןעביוהנָא ךיוא רהיא

 ? בצק רעד ָאד זיא ואוו :ןעגערפ ןוא טירטס ןיא ןעמוקסורַא

 ךייֵא םעוו ,ןעגרָאמרעביא זיב) טנייח ןופ ןע'בצק ןענעמ רהיא טעוו

 .ןערעפטנע טינ רענייק
 : עמַאמ יד יז טגנערפ
 ? ןעגָאז ךיא לָאז ןעד עשז ױזַא יו ---

 : עבָארג יד יסעּפ ןיוש טרעפטנע

 ."רעשטוב רעד, ןעגָאז ןעזומ ט'רחוא ---

 -עווש ןיימ ןיירַא ךיז טשימ --- ! ייז ןעקנערק גנַאֿפ ױזַא ---

 ןעגָאז ייז ךיא לעװ ,ןעפיולפיוא וליפא ןעלָאז ייז --- .חכרבו ןירעג

 ! בצק ןוא בצק ,בצק

 ף

 חנוי ןתוחמ רעזנוא .טלעטשענּפָא ךיז ןעמ טָאה לָאמ ַא טימ

 טימ ןירעקעב יד עלעוויר עט'תנתוחמ יד טּפַאחעג טָאה רעקעב רעד

 -עג ךיז ןעבָאה ןוא הכרב ןירעגעווש ןיימ טימ והילא רעדורב ןיימ

 -עגפיוא ךיוא עמַאמ יד ךיז טָאה .גנַאגסױרַא םוצ זָאל ַא ןעבעג

 ךיז ,רעדניק ערהיא ןעטיילנַאב ןהענ טלָאװעג טָאה יז .ןעביוה
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 -עגפיוא ךיז טָאה טייז ןייז ןופ יניּפ ךיוא .ייז טימ ןענעגעזעג
 יקַאט ןוא וחילא רבח ןייז טימ ךיז ןענעגעזעג ןעגנַאגעג ,ןעביוה
 ךיז לָאז עמ ןעוו ןוא ואוו ,םהיא טימ ןעדערּפָא סגעוונייא ןיא
 םורַא ךיז טקוק עמ רעדייא ? ןעמעוו ? סָאװ ? רע רָאנ .ןעהעז
 רעדורב ןיימ טימ ןירעקעב רעד טימ רעקעב רעד הנוי ןיוש זיא
 רָאטקודנָאק רעד .טייז רענעי ףיוא הכרב בייוו ןייז טימ ןוא והילא
 ,סיר א ןעבעגעג ךיז טָאה ןָאגַאװ רעד .ריט יד טקַאהרַאפ ןיוש טָאה
 ,טלעמוטעצ ןוא טכַארטרַאפ ןענַאטשעג זיא רע יװ ,יניּפ רעזנוא
 עלייוו ַא ןיא .סיפ יד ןופ רעדיילש ַא ןעבעגעג םהיא סע טָאה ױזַא
 ךיז ןופ ףרָאװ ַא ןעבענעג עטרעגינ יד םהיא טָאה ,סיוש ן'פיוא (עטרעגינ 8) עיוג רעצרַאװש ַא ייב ןעגעלעג ןיוש רע זיא םורַא
 רעד ףיוא ןעגיולפעגקעוַא ןיא רע זַא ,ױזַא ,טנעה עדייב טימ
 -ַאט ןוא ריט רעד וצ פעשילעּפַאק סָאד ןוא קנַאב טייז רעטייווצ
 -נַאג רעד .ךיוא רעטכעלעג ַא ןערָאװעג ךָאנ זיא ,נרַאק זיא רעמ
 ןוא עמַאמ רעד ןופ קסּפ א טּפַאחעג רימ ןעבָאה .טכַאלעג ךיוא ןעבָאה ?עדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא .טכַאלעג טָאה ןָאגַאװ רעצ
 ,הירב ַא טייז ,טהעג .ןעכַאל רימ יאמל ,לעבייט בייוו ס'יניּפ ןופ
 ! טינ טכַאל ןוא ,הברדא

 :ז

 וצ ףוס א ןעמוקעג .קע ןייַא טָאה טלעוו רעד ףיוא גנידסלַא
 .סָאג רעד ףיוא ןיוש ןענעז רימ  .קרָאי-וינ ןיא רהָאפנירַא רעזנוא
 ןענעז רימ זַא ,ןעסיוו טינ לָאז ךיא ןעו ."טירטס, סע טסייה ָאד
 ,ךָארב ןיא ןענעז רימ זַא ,טניימעג רעכיז ךיא טלָאװ ,עקירעמַא ןיא
 יד ,רעבייוו ענעגייא יד ,ןעדיא ענעגייא יד ,נרעבמעל ןיא רעדָא
 טשינ .ןעטרָאד סָאװ ,טסימ ענעגייא סָאד ,ןעדלַאװעג ענעגייא
 , ןוא .רעסערג ךס ַא ַאד זיא רעדימרַאה ן'טימ ?עמוט רעד ,רהעמ
 ןאהרַאפ  .רעטכעלעג ַא ןיא ןעשזַאטע סכעז .רעכעה ךס ַא .רעכ / -עה ןענעז ןערעיומ יד ךיוא ,רעניכליה ,רעקרַאטש זיא שער רעד



 15 טירטס רעד ףיוא קרָאו-ןינ ןוא

 .גיסיירד ןופ ןוא - .גיצנַאװצ ןופ ןוא .ןעשזאטע ףלעווצ ןופ רעזייה

 .רעטעּפש םעד ןעגעװ רָאנ .,רעכעה ךָאנ ןוא .גיצרעפ ןופ ןוא

 רימ .טירטס רעד ףיוא ךעלקעּפ ערעזנוא טימ רימ ןענעז לייווהעד

 דָאװ, -- סע טסייה ָאד .סופוצ ןהעג וצ געוו קיטש ַא ךָאנ ןעבָאה

 רעדניבנייַא רעד השמ טקָאװ רעהירפ .ןעקַאװ רימ ןוא ."ןעק

 .עבָארג יד יסעּפ בייוו ןייז טקָאװ םהיא ךָאנ .סיפ עצרוק ענייז טימ

 ײז ןיא רעוש ןוא טעפ יױזַא .יז ןענָארט סיפ יד סָאװ םיוק

 ןעקָאװ ס'יניּפ ןופ ,לעבייט ןייז טימ יניּפ ןעקָאװ ן'יסעּפ ךָאנ

 ,טקָאװ רע ןַא ,יניּפ .גידנעכַאל ךיוב ַא ןהֶא ןעביילב ןעמ ןָאק

 ןעּפעשטרַאפ סָאװ ,סיפ עגנַאל עניד ענייז טימ רעטנוא רע טצנַאט

 רערעדנַא רעד ,ּפָארַא זיוה ןייא .,ןערעדנַא םעד ןיא רענייא ךיז

 ןיא לעכיטולַאה סָאד .טקורעגפױרַא לעשילעּפַאק סָאד .ףױרַא

 ןוא ךיא .רעיּפַאּפ ףיוא ךיז טעב ,רוניפ ענדָאמ ַא .טייז-ןוצפ

 רימ ,ןעמעלַא ןופ רעטעּפש ,ןעטניה ןופ ןעקָאװ לעדנעמ רבח ןיימ

 ,ןעלעפעג זיא זנוא ..רעטסנעפ ןעדעי ייב טעמכ פא ךיז ןעלעטש

 ןעהעטש סע סָאװ ןוא ,שידיא ףיוא ןענעז ןעטפירשפיוא יד סָאװ

 "רַאי ,סנטק-תילט ,םירודס : ןעכַאז עשידיא עלַא טלעטשענסיױרַא

 ביױהנָא ןיא עמַאס ,ןענירעד ןעטימ ןיא --- תוצמ ,תוזוזמ ,סעקלעמ

 זנוא ןעמ טזָאל .טדָאטש עשידיא ַא ,תועמשמ ! תוצמ ,רעטניוו

 -- "1 טהעג רעהַא, :זנוא טפור עמַאמ יד .ןהעטש טינ גנַאל רעבָא

 | | .ןהעג ןעמ ןומ

 .ח

 רעד -- טירטס רעקרָאי-ינ יד ןעהעזעג טינ טָאה סע רעוו

 ףיוא טינ רהיא טניפעג סָאװ .ןעהעזעג טינ סנעש ןייק רָאג טָאה

 .ןעסעומש ןוא ןעציז רעבייוו .ןעלדנַאה ןעדיא ?טירטס רעד

 יד ָאד ןעסייה "?סעשזדערעק , .ןעפַאלש ךעלענעוו יד ןיא רעדניק

 רעד ףיוא ,ָאד .,םינּפ ןייא ןעבָאה סעשזרערעק עֶלַא ,ךעלעגעוו
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 עניילק ןופ ךלימ טימ ךעל'חפוע עניילק יד ןעמ טעװעדָאה ,טירטס
 טלעיּפש ןעלעיּפש ןוא .,ךיז ןעלעיּפש רעדניק ערעסערג ,ךעלעשעלפ
 טימ ,ךעלּפענק טימ :ןעיײרעליּפש יילרעדנעזיוט טימ ךיז ןעמ
 ."םטייקס , ןיא ןוא ךעלעטילש ןיא ,ךעלעגעוו ןיא ,לָאב ןיא ,ךעלעדער
 ,םיפ יד וצ ןעדנובעגוצ ,ךעלדער רעיפ ףיוא ךַאז ןימ א ןיא סָאד
 -ענ םעד ןופ ןערעוו ביוט ןָאק עמ .ןעמ טלעדער םעד ףיוא ןוא
 טירטס יד .טירטס רעד ףיוא ףיוא-ןעביוה רעדניק יד סאו ,רעדליפ
 ןענַאד ןופ ייז ןעגַאװ טינ טעװ רענייק .רעדניק יד וצ טרעהעג
 -ַאב זיא סָאװ ,דנַאל א עקירעמַא זיא ?לכב ןוא .ןעביירטרַאפ וצ
 ךיא בָאה רַאפרעד ןוא ,ןענעוו סרעדניק יד ןופ ןערָאװעג ןעפַאש
 טימ דניק ַא ןערהירנָא ןעבורּפ רעצימע זָאל ,ונַא ,דנַאל סָאד בעיל
 ןייז ףיוא טכוזרַאפ סָאד טָאה וחילא רעדורב ןיימ ! רעגניפ א
 ןיא ױזַא .ןעטנהעצ ַא ןעגָאזרַאפ ןיוש טעװ רע .טיוח רענעגייא
 ; השעמ יד ןעוועג

 ןוא טירטס רעד ףיוא ןעוועג ןעלדנעמ טימ ךיא ןיב לָאמנייא
 עניכעלייק טימ לעיּפש ַא ןיא סָאד ."סעקעשט , ןיא טלעיּפשעג
 ןעמוקעננָא ןיא .ייֵז טימ טסיש עמ סָאװ ,ךעלּפענק ענרעצליח
 ךָאנ ,ךימ רע טָאה .והילא רעדורב ןיימ פעיּפש ןעטכער ןיא עמַאס
 ןוא טנַאה ןייא טימ רעהיוא ם'ייב טּפַאחעגנָא ,עדָאמ רעטלַא רעד
 .שטעּפ ענייפ רַאּפ ַא ןעקנעש רימ טיירג ןעוועג רערעדנַא רעד טימ
 .ךרע רעד רעטנוא ןופ יװ ,"ץעלעגרעוו, ַא ,יִאֹב א סיוא טסכַאװ
 ענייז ןופ סיױרַא ךימ טסייר ןוא רעדורב ןיימ וצ וצ-טפיול רע
 וצ םיּפע טגָאז ןוא לעברַא יד רע טעשטַאקרַאפ ךָאנרעד .טנעה
 -רַאפ רעדורב ןיימ יו ױזַא רָאנ ,ןושל רענַאקירעמַא הוא ן'והילא
 םהיא טנָארט ןוא ץעלעגרעוו רעד טמענ ,שלעגננייא ןייק טיג טחעטש
 טבילק .זָאנ רעד רעטנוא ךיילג קַאלוק ןעטכַאמעגוצ ַא רעטנוא
 -רַאפ רעדורב ןיימ ןוא .ןעשטנעמ טימ לעדער ַא ףיונוצ דלַאב ךיז
 ,רעדורב ַא ןָא ךימ רהעק רע זַא ,שידיא ףיוא ייז רַאפ ךיז טרעפטנע
 יד רעבָא ןעגָאז .ץרא-ךרד ןענרעל רימ םימ רעבירעד רע געמ
 ַא .ןעכַאז יד ןָא טשינ ןעהעג עקירעמַא ןיא זַא ,ענעפָאלעגפיונוצ
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 רָאט ךיז ןופ ןערענעלק ַא ןעגָאלש --- ,רעדורב ַא טשינ ,רעדורב

 יי ןעמ

 ! דנַאל ַאזַא בעיל טינ טָאה טהעג ,ונ

 .ט

 זַא ,ןעסעגרַאֿפ רָאג ןוא טדעררַאפ ךימ ךיא בָאה ?ייוורעד

 יּפֶא ךיז ןעפרַאד ריס וואו ,ןצוצניהַא ןעמוקעג ןיוש ןענעז רימ

 ייב ןוא עבָארג יד יסעּפ הנכש רעזנוא ייב ,טסייה סָאד .ןעלעטש

 ,בוטש ןיא ייז וצ ןעמוקעגניירַא .רעדניבנייַא םעד השמ ןַאמ רהיא

 ךיא .ערטסַאילַאחה רעד ןופ םענייק ןעפַארטענ טשינ רימ ןעבָאה

 ןיימ ןעגיוא יד טימ ךוז ךיא .ןעטייז עלַא ףיוא םורַא ךיז קוק

 ןאו .רענייק טינ ,יתשו טינ ָאטינ ."יתשו, רבח ןעגילָאמַא

 .םנעש ַא ןערעה רהיא טעװ 4? עלַא ןעמוקעגניהַא ייז ןענעז





 טדנ

 טײברַא רעד םיוא ערטסַאילַאח יד





 טדז

 טײברַא רעד ףיוא ערטסַאילַאח יד

 /.א

 -עגניירַא ןענעז רימ זַא ,טלחעצרעד טָאהעג ךייַא בָאה ךיא

 השמ ןַאמ רהיא וצ ןוא עבָארג יד יסעּפ הנכש רעזנוא וצ ןעמוק

 רעצנַאג רעייז ןופ רימ ןעבָאה ,קרָאידינ ןיא רעדניבנייַא םעד

 יד זיא סָאװ .םייה רעד ןיא ןעפָארטעג טינ םענייק ערטסַאילַאה

 רעדייא רָאנ .טײברַא רעד ףיוא זיא ערטסַאילאח יד -- ? השעמ

 רעדעי טײברַא ןייַא רַאפ סָאװ ,ןעלהעצרעד ןהעג ךייַא ?עוװ ךיא

 ַא ױזַא יו ,ןעביירשַאב רעהירפ ךייַא ןעמ ףרַאדַאב ,טָאה ייז ןופ
 -רע .עקירעמַא ןיא ןעציז וצ ךיז טניגרַאפ רעדניבנייַא ןייֵא דיא

 עבָארג יד יסעּפ טלָאװ לעטדעטש ןיא זנוא ייב .בוטש יד ,סנעטש
 ןוא סהענ עמ  .ךיוה ױזַא ןערעטעלקוצפיורַא טָאהעג ארומ רָאנ
 טמוק עמ זיב ,ּפערט טרעדנוה ףיוא רשפא טהעגנ עמ ןוא טהעג עמ
 .רועיש ַא ןהֶא ךעל'מירדח ןוא םירדח .הכולמ-הריד ַא ןיא ןיירַא
 ' ,םערדלָאק טימ ךעלטעב --- םור ןעדעי ןיא ,"סמור , סע טסייה ָאד

 טפור עמ סָאװ ,םור ןייא ןוא ,רעטסנעפ יד ףיוא ךעלננעהרָאפ טימ

 ןיא ןעוויוא ןייק רָאנ .ךיק סע טסייה זנוא ייב ."ןעשטיק, סָאד

 ןוא ןעכָאק וצ ףיוא רעכעל טימ עטילּפ ענרעזייַא ןייֵא .ָאטינ
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 סייה ןוא רעסַאװ טלַאק .טנַאװ רעד ןופ ָאד ךיז טּפַאצ רעסַאװ
 הערד ַא ןעבעג רָאנ טפרַאד רהיא ! טליוו רהיא לעיפיוו --- רעסַאוװ
 .גיטרַאפ ןוא -- ןַארק ן'טימ

 .ב

 ןענעז הכרב בייוו ןייז ןוא והילא רעדורב ןיימ זַא ,רעטעּפש
 םהיא טָאה ,ןעכַאמ רימ סָאװ ,ןערעוו עריואוועג זנוא וצ ןעמוקעג
 ןיא טרהיפעגניירַא ,טנַאה א רַאפ ןעמונעגנָא יניּפ רבח רעזנוא
 סױרַא זיא ןוא רעסַאװ טימ ןענַארק ייווצ יד ןעזיװַאב ,ןעשטיק
 ; טנָאזעג טָאה רע .ןָאק יניּפ יו ,ןושל טימ

 נעמ ?ןעסובמולָאק ףיוא ,והילא ,סיּפע וד טסגָאז סָאװ ---
 ץוח ַא סָאװ ,לעגָאנ ןעטסדנימ ןייז רַאפ הרּפכ יד ינָאפ ןייז םינ
 םהיא טָאה סע רעוװ טינ רע טסייוו ןעמָארגַאּפ ץוח ַא ןוא ןעפנַארב
 ...) טרעיילשעג

 רע טפור ?ןעגייוושּפָא והילא רעדורב ןיימ ןעד םהיא םעוו
 ןיוש וד טזיב רעטציא ,/ ?סע טסייה ןיניּפ וצ ,םהיא ֹוצ ןָא ךיו
 רעהירפ טגָאזעג רעבָא וד טסָאה סָאװ ,ןעסובמולָאק רַאפ ןעצנַאגניא
 ,טנָאז ןוא יניּפ ךיז טרעפטנערַאפ "? דנַאליײַא סילע ףיוא ,לעסיבַא
 טנַאז ,דנַאלײַא סילע .עקירעמַא וצ טינ רעהעג דנַאליײַא סילע זַא
 -סיוא ןעשיווצ ןוא עקירעמַא ןעשיווצ ץינערג רעד ףיוא טניל ,רע
 טינרָאג ךיז טביוה סע זַא ,והילא רעדורב ןיימ רעבָא םגָאז ,דנַאפ
 .םירבח ייווצ יד ייב זיא רעגייטש רעד יו ,ךיז ןעמ םגעירקעצ .,ןַא
 .םולש א ייז ןעשיווצ טכַאמ ןוא הכרב ןיירַא ךיז טשימ סע זיב
 זַא ןוא ,ןעטדיוט ַא ןופ רחעמ עדייב ןעסייוו ייז זַא ,םגָאז יז
 רענעבירענּפָא ןייֵא הטרעוו טינ ךיז ןעגעירק רעייז זיא רעבירעד'

 השמ ןופ ןעלהעצרעד וצ ןעביוהעגנָא ְךייַא בָאה ךיא רָאנ .ןעשָארג
 .ןעכַאז ערעדנַא ףיוא רָאנ ףױרַא ןיב ןוא בוטש ס'רעדניבנייַא םעד
 רעזנוא וצ קירוצ םוא ךיז ןערחעק רימ --- טינ לעביארַאפ ןייק טָאה
 . .ערטסַאילַאח רעד וצ ,רעדניק ערהיא וצ ןוא עכָארג יד יסעּפ הנכש



 88 םייברַא רעד ףיוא ערטטַאילַאח וד

: 

 לָאמנייק ן'יסעּפ רעזנוא ןוא ץהשמ רעזנוא ךיז טָאה יאדוא = |

 בוטש ַאזַא ןיא ןעציז ןעלעוו ייז זַא ,סטוג ַאזַא ט'מולח'עג טינ

 ַא ןעפָאלש וצ ףױא .םור ַא גנידסלַא ףיוא .סמור ןעבָאה ןוא

 ַא ייז ןעבָאה ןעסע וצ ףױא ןוא ."םור-דעב, סע טסייה ,םור

  סָאװ רַאפ ."םור;גניניידא סָאד טפור עמ סָאװ ,םור רעדנוזַאב

 ןענָאק ןוא ּפעק יד יניּפ ןוא והילא ךיז ןעכערב ? םורדננינייד סיּפע

 .ןעטעב ןעהעטש ןעטרָאד ?ייוו --- םור-דעב אלימ .ןהעטשרַאפ טינ

 סָאװ רַאפ ?"גנינייד , שטייט יד זיא סָאװ --- םורדגנינייד רעבָא

 ןוא רעדניבניַא רעד השמ ןיירַא ךיז טשימ ?""םור-סע , טינ

 - :ייז וצ טנָאז

 ?חמ םעד טסיזמוא ןעכעוב ךיז רהיא טלָאז סָאװ וצ ---

 ןוא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,קרָאירינ ןיא תיבה-לעב ַא ןיב ךיא יבא

 ַא טבַאמ עמ ןוא ,ףליה ס'טָאנ טימ עלַא ןעטייברא רעדניק עניימ

 ...עקירעמַא ןיא ןעבעל

 : רימ טכַארט ןוא רעדניבנייַא םעד השמ םעד טָא קוקַאב ךיא

 םייה רעד ןיא !רעניא ךיז טייב שטנעמ ַא יװ ! םלוע 5ש ונובר

 ןוא םוטעמוא .וליפא ןעדער טרעהעג טינ רָאג םהיא ןעמ טָאה

 ּפַאּפ ןעכַאמ טסואוועג רָאנ טָאה רע .יסעּפ ןעוועג זיא ֿלָאמ עלַא

 .רעכעה ּפָאק ַא טימ ןערָאװעג רע זיא ָאד ןוא .םירפס ןעּפעלק ןוא

 עלַא !תונאד םוש ןייק טינ טָאה שטנעמ ַא --- טייקגיניילק א

 ןענעכערסיוא ךייַא לעװ ךיא .טלעג ןעגנערב ןוא ןעטייברַא רעדניק

 ןוא טוהט רע סײברַא ןייֵא רַאפ סָאװ ,ןעמענ יד ייב ןעכילטיא

 ,יסעּפ הנכש רעזנוא אנקמ זיא עמַאמ יד .טנעידרַאפ רע לעיפיוו

 .ערהדןיע ןייק ,רעדניק לעיפ ױזַא טקנעשעג רהיא טָאה טָאג סָאװ

 .ד

 רעד ןיא ןעסייהענ רע טָאה לעצעלק ,רוחב/ רערעטלע רעד

 סייו -- 4 םעס סיִּפע סָאװ רַאפ .םעס רע טסייה ָאד .םייה
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 ."הכוס ןיא ןעסע וד טסעוװ ,שטנעמ ַא ייז, .;סע טסייה ןושל רעזנוא ףיוא ."טיירללֶא ןייז וד טסעװ ,יִאב דוג ַא רָאנ ייז וד, : םהיא וצ טגָאז רע .ןעלטכַאש יד ןעכַאמ ֹוצ יױזַא יו ,טיײברַא יד ןענרעלסיוא םהיא םעוו רע זַא ,(?סָאב , ַאֹד טסייה תיבה-לעב א) סָאב רעד וצ םהיא טנָאז ,לעסיבַא רעטעּפש .ֿפייװרעד זיא סָאד .ךָאװ ַא רעלָאט יירד ןעמענ רע לָאז טייצ רעד טימ זא ,ךילגעמ ןיא'ס .הפסוה ַא ףיוא ,טסייה סָאד ,"זיער, ַא ףיוא טפָאה ןוא ךָאװ ַא רעלָאט ןעבלַאהטירד רַאפרעד טמוקַאבי רע .ןערעו טשטעווקעצ םינ הלילח ןעלָאז ייז ,ןעבעג גנוטכַא ףרַאד עמ .סליבָאמָאטױא ןוא סרַאק ןעשיווצ ,ןעטירטס עגנע יד רעביא ייז טימ טפיול ןוא ץוט ןהעצ ַא ןופ ןעלטכַאש לעדנַאב ַא טנַאה רעדעי ןיא טמענ רע ,טסייה סָאד .ייז "טרעווילעד , רע :ןושל רעייז ףיוא ָאד סע טסייה .רָאנ ייז טגָארטעצ רע .ןעלטכַאש ןייק טינ ךָאנ טכַאמ לכח-ךסב ןײלַא רע .(הכָאלמ ַא טסייה בַאשזד) בַאשזד רערעווש אזַא זיא סָאד זַא ,טינ טניימ .רעיּפַאּפ-ןָאטרַאק ןופ ןעלטכַאש טכַאמ עמ ואוו ,קירבַאפ ַא ןיא סָאד .ןעשטייס -רַאפ ךייַא ןעמ ףרַאדַאב ,סָאד טסע ןעמ סָאװ טימ טינ רעבָא ךָאד טסייוו רהיא ,"ירָאטקעפזסקַאב-רעּפייּפ , ַא ןיא טלעטשעגנייַא ןיא רע .טלעג ןיוש טנעידרַאפ רע זַא ,רָאנ סייוו ךיא .טיג ךיא

 .ה

 עניײלַאקַאב, א סע טסייה זנוא ייב ,"רָאטס-ירעסָארג, ַא ןיא זיא רע .םהיא טקיש עמ סָאװ ,לעגנוי א ,טסייה סָאד ,יִאב-רעווילעד ! ַא ךיוא ןיא ,יליוו ןיוש רע טסייה טנייה ןוא ,רעטָאק לעוולעוו ןעפורעג לָאמַא םהיא טָאה עמ סָאװ ,ֿפע'רוחב עטייווצ סָאד
 ."סרעמָאטסָאק, ייז ןעסייח ָאד .םינוק יד וצ סלעדנָאב יד ןעגָארט -עצ ךָאנרעד .סרעדרָא עלַא ןעקַאּפסױא ןוא ןעריטרָאססױא םדוק ףרַאד עמ .,ךָאנ טפָאלש ןיילַא טָאג זַא ,הירפ ץנַאג ןערעדעפ ךיז ףרַאד עמ .באשזד רערערעווש ַא ֿפעסיבַא ןיוש זיא סָאד ."טיילק
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 ,רעקוצ ,רעייא ,זעק ,רעטוּפ ,ךעלעמעז ךיז ןעניפעג סלעדנָאב יד ןיא

 םעד טימ ךיז ףרַאד עמ .סע טסייה ענעטעמס --- םירק ,ךלימ

 סָאד ,"רָאלפיּפַאט , םעד ףיוא ּפערט טרעדנוה ייווצ ףיוא ןעּפַארד

 -ענּפָא ףרַאדַאב סָאד ןוא .ךַאד ן'רעטנוא ןעביוא ץנַאג ,טסייה

 ןעמוק ךָאנ ףרַאד רע םורָאװ ,םעהטָא ןייא ןיא ,ךיג ןערעוו ןָאהט

 ךָאנ ןוהט ןוא ןעמַארּפױא ,טסימ סָאד ןערהעקוצ רָאטס ןיא קירוצ

 רע ןזיא גָאט ןעבלַאה ךָאנ .נָאט ןעבלַאה זיב טייברַא ןייֵא סיּפע

 ןהעצפופ ןעצנַאגניא .ךס ןייק טינ רע טמוקַאב ןעמוקַאב .יירפ

 ןעצנַאג ַא רע טמוקַאב גָאטיירפ ,גָאטיירפ ץוח ַא ,גָאט ַא טנעס

 .תבש ףיוא הלח ַא טימ רעדָאװק

: 

 ןֶא ךיז רהעק ,ןעביוא ט?העצרעד ךייַא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד

 -רַא טינ ָאד ןעמ טזָאל ערענעלק יד .םירוחב ערעסערג יד טימ

 עניילק ןעזומ ,עקירעמַא ןיא ,ָאד תמחמ .הירפ רעד ןיא ןעטייב

 .ןירַא רדח ןיא ,טסייה סָאד .להוקס ןיא ןהעג ,ןענרעל רעדניק

 .טסיזמוא ןעמ טנערעל ןענרעל ןוא .ךשוח ךיז טוהט -- טינַא

 זַא ,יניּפ רבה רעזנוא .ךיוא רעכיב וצ ךָאנ ךייַא טינ ןעמ ןוא

 םָאה רע .ךיז רעסיוא ןערָאװעג רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה רע

 עשידיא רָאנ ןעמ טזָאל ,םייח רעד ןיא ,זנוא ייב זַא ,טנַאמרעד ךיז

 טּפעלש ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ןוא ,עיזַאנמינ ןיא ןײרַא טינ רעדניק

 .ףָארטש ןעלהָאצ רהיא טעװ --- טינַא .דלַאונ טימ ךייֵא ןעמ

 ןעבָארנַאב טגעמעג ינָאפ ךיז טלָאװ ,יניּפ טגָאז ,ןייֿלַא םעד בעילוצ ,

 .+/! ןײרַא דרע רעד ןיא רעגידעבעל א

 ןָאק ,נָאט ןעבלַאה ַא רָאנ ןעמ טהעג ?הוקס ןיא יו ױזַא רָאנ

 רָאּפ ַא ןענעידרַאפ ןוא ןוהט סיּפע גָאט ןעבלַאה ןערעדנַא םעד ןעמ

 ,רענייא .רעדניק ערענעלק ס'יסעּפ ,ױזַא יקַאט ייז ןעוהט .רעלָאט

 יפַא ןייֵַא ןיא םייברַא ,זוהָאנרעשט םהיא טפור עמ סָאװ רעד טָא

 טהעג ,ךעלשעלפ טשַאו רע .,"רָאטס-גָאהד, ַא סע טסייה ָאד .קייט
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 סע ןוא ?סּפמעטס , סע טסייה ָאד .סעקרַאמ ךָאנ סיפָא-טסָאּפ ןיא
 ,טײברַא ןייז רַאפ טמוקַאב רע .קיײטּפָא רעד ןיא ךיז טפיוקרַאפ
 ,ךָאװ א רעדָאװק ַא טימ רעלָאט ַא ,גָאט ןעבלַאה ַא רַאפ רָאנ
 -טמענ ןוא רעדניבנייַא רעד חשמ טגָאז --- "םופ-וצ טינ טהעג סע,
 .טלעג סָאד םהיא ייב וצ

4( 

 ַא ךיוא טהעג ,ּפיליפ ןיוש רע טסייה ָאד ,עלעלעטעּפ לעטייפ
 טלעדעּפ גָאט ןעבלַאה ןערעדנַא םעד ןוא ,פהוקס ןיא גָאט ןעבלַאה
 טפיול רע .?סרעּפייּפ סע טסייח ָאד .ןעטעזַאג עשידיא םימ רע
 -ייּפ , : טיירש ןוא -- טירטס ַאזַא -- ייװדָארב-טסיא ףיוא םורָא
 ןעדעי ןופ ןעמָאנ םעד סיוא ייברעד טפור ןוא "! סרעּפייּפ ,סרעּפ

 ,גָאט א טנעס גיצפופ זיב גיצרעפ ןופ ןופרעד טכַאמ רע ,רעּפייּפ |
 ךיוא טהעג סָאד ןַא ,ךיז טהעטשרַאפ .ךיוא רהעמ לָאמ ַא ןוא
 רעד ןוא ,ןענעידרַאפ עלַא ,ןיירַא ּפָאט ןיא רעטָאפ םוצ קעװַא ;
 ,סיוא ןעמעלַא ייז טלַאה רעדניבנייא

 .ח

 טימ סָאװ רעד ,לעשרעה רבח ןיימ וליפא ןענעידרַאפ עלַא
 טסייה ָאד ."יתשו, ראפרעד םהיא טפור עמ סָאװ ןוא עקלוג רעד
 ןיא טנערעל ןוא ,יררעה רָאנ ,לעשרעה טינ ןוא יתשו טינ ןיוש רע
 רע טחעטש ?הוקס רעד ךָאנ גָאט ןעבלַאה ןערעדנַא םעד .להוקס
 ,ענידיא רעטנַאקַאב 8 ייב טירטס ןָאטגניוויר ןיא דנעטס ַא ייב

 ,ןייר ןעפיוקרַאפ רחיא טפלעה ןוא ,לעטדעטש רעזנוא ןופ יקַא
 ,ןעגייפ ,ןעלדנַאמ ,סעקניזָאר ,סינ ,ךעלבעב ,סעברַא ,שזריה ,ןעּפױרג
 טיײברַא ךס ןייק .ךיוא סעקרעגוא ערעוז ןוא ,ןערעסקָאב ,ןעלטייט
 טינ לָאז עמ ,ןעבעג גנוטכַא רָאנ ףרַאד רע .םינ רע טָאה ייברעד
 -יורג ףיוא ןענערפ וצ-טהענ יז זַא ,ענידיא ַא םורָאװ  .ןעּפעלשעצ
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 רעדָא ,לעדנַאמ ַא רעדָא ,עקניזָאר א ?ייוװרעד ןיירַא יז טּפַאח ,ןעּפ

 ךילטפָא ןיילַא רעבָא רע טּפַאח רַאפרעד  ,ןירַא ליומ ןיא לעטייט ַא

 םיג רימ טעװ יררעה רעדָא יתשו .,ןעכַאז עסיז יד ןופ ןיײרַא

 ךיז טָאה רע זַא ,עוװועג הדומ רימ ךיז טָאה רע .ןענעקיילרַאפ

 -כָאנ םהיא טָאה סע זַא ,סעקניזָאר יד וצ טּפַאחענוצ ױזַא לָאמנייא

 רע טמוקַאב ןעמוקַאב .ךיוב רעד ןָאהטעג העוו גָאט יירד םעד

 םהיא טלַאפ סע סָאװ ,סָאד רָאנ יתלב .טינרָאג טיײברַא ןייז רַאפ

 רַאפרעד רע טגירק .רעמָאטסָאק ַא ןעגָארטּפָא ןעפלעה רַאפ ןיירַא

 יב .טנעס ףניפ -- לעקינ ַא לָאמַא ןוא .ייווצ רעדָא ינעּפ א

 סָאד ."ּפיט) ַא סע טסייה ָאד ."יַאשט ַאנ; סע טסייה זנוא

 טָאה םייה רעד ןיא  .ךָאװ ַא רעלָאט ַא זיב ןיײרַא םהיא טגנערב

 .וליפא םולח ןיא ןעהעזעג טשינ לָאמנייק עקיּפָאק ןייק יתשו

 םירוּפ רעבָא ןיא .ןעגָארטרעדנַאנַאפ תונמ-חלש ייב םירוּפ ןעדייס

 - .גָאט עלַא םירוּפ םהיא ייב זיא ָאד ןוא  .רחֶאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ

 .טלעג רע טנעידרַאפ גָאט עלַא

 -- !ןעטלינּפָא ךיד לָאז עמ ,הטרעוו טזיב ! סובמולָאק ---

 ייברַאּפ ןענגַאגעגכרוד זיא רע ןעוו ,יניּפ רבח רעזנוא טגָאזעג טָאה

 טָאה רע .דנעטס ם'ייב ן'יתשו ןעהעזרעד ןוא טירטס ןָאטנניוװיר

 טנעס ןייא ןוא ןערעסקָאב רַאפ טנעס יירד ןעזעל וצ ןעבעגעג םהיא

 ןיא ,ָאד טסייה סע יװ ,"ּפיט, א רעדָא ,"קָאיַאשט אנ , ן'יתשו

 | .עקירעמַא

 .מ

 רע .גידעל טינ ךיוא טציז ןייֵלַא רעדניבנייַא רעד השמ ןוא

 תמחמ .םייה רעד ןיא יו ,יײרעדניבנייַא טימ טינ ךיז טמענרַאפ

 ַא ןעבָאה הכָאלמ רעד וצ ןעמ ףרַאד ,רע טגָאז ,עקירעמַא ןיא ,ָאד

 ןעטנעמורטסניא ןעפיוק ,רָאטס ַא ןעגניד וצ ףםיוא טלעג טימ ןומטמ

 ?טנַאה ,, 8 ןייז ,רע טגָאז ,רעדעיוװ ןוא .טּפַאשטנַאקַאב ןעבָאה ןוא

 .ןערהַאי יד סינ ןיוש זיא --- ןענעיד ןהעג טסייה סָאד ,םענעי ייב
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 ןעמ דרעו ןעדיא ןעשיווצ --- הצע ןייֵא ןעבענעג םהיא ןעמ טָאה
 ,םירפס ןופ דנעטס ַא ןעסקיפנייַא ךיז לָאז רע זַא --- ,ןעלַאפרַאפ טינ
 .ןעבעל א ןעכַאמ רע טעװ ,טירטס סקעסע ףיוא ךעלכיב ןוא רעכיב
 טלָאװ רע ,טנָאז רע זַא ,ןעלעפעג ױזַא סָאד זיא ן'יניּפ רבח רעזנוא
 סָאד ןיא .ןעלעפעג ןוא .הסנרּפ ַאזַא ןעבָאה ןעוועג ןלעב ַא ךיוא
 טרימש טהעג עמ סָאװ םעד םורַא ?ייוו ,רַאפרעד ,רע טגָאז ,םהיא
 בעיל טָאה שיפ) ַא יו ,רעכיב ןוא םירפס בעיל טָאה יניּפ .ךיז ןעמ
 ןיײרַא טקעטש ןוא ךוב ַא וצ וצ ךיז טּפַאח רע זַא ,רע .רעסַאוװ
 .ןעסיירּפָא טינ םהיא רהיא טעוװ ,זָאנ ץיּפש םעד

 ף
3 

 ךיז טמענרַאפ ,רעקעב רעד הנוי ,ןתוחמ רעזנוא ןליפא ןוא
 .יירעקעב טימ ,טסייה סָאד ,הכָאלמ רעגירעהירפ ןייז טימ טינ ךיוא
 יירעקעב ַא ןענעפע וצ ףיוא .השעמ ענעגנייא יד ץלַא ? סָאװ רַאפ
 ןוא .ןענעמרַאפ ס'דלישטיור ןעבָאה ָאד ,רע טגָאז ,ןעמ ףרַאדַאב
 ."עינוי, רעד וצ ןעגנַאלַאב ,רע טנָאז ,ןעמ ףרַאדַאב ,םעד רעסיוא
 ייב ןעטײברַא ןהעג ןוא .טלַא וצ ןיוש ,רע טגָאז ,ףיורעד זיא רע ןוא
 ךיז טכַאמ רעמָאט זַא ,ארומ רע טָאה ?עינוי, ַא ןיא םינ םענעי
 רע ןָאק -- ,גָאט עלַא עקירעמַא ןיא זיא סָאד ןוא --- קיירטס ַא
 ךָאד זיא ?ןעמ טוהט עשזיסָאװ .ּפָאק םענעטלָאּפשעצ ַא ןעגירק
 ןוא טיורב ןייק זַא ,חצע ןייֵא ןעבעגעג םהיא ןעמ טָאה ,טבעלש
 ! סעשינק --- ? ןעד סָאװ רָאנ .ןעקַאב טינ יקַאט רע לָאז הלח ןייק
 .טיורק טימ עװערַאּפ רעדָא ,זעק טימ עגיכלימ .סעשינק עשימייה
 טינ טכַאמ ןתוחמ רעזנוא -- ןערהעלק רהיא טלָאז סָאװ ןוא
 רעד ףיוא םש ַא ןעבָאה סעשינק ענייז ! טכעלש טינרָאג .טבעלש
 רהיא טעוװ ,טירטס סקעסע ףיוא ןהעג ט'רהיא זַא ..דייס-טסיא
 ףיוא תויתוא עסיורג טימ רעטסנעפ ַא ףיוא ןעבירשעגנָא ןעהעזרעד
 טלָאז -- םעשינק עשימייה ןעמ טפיױקרַאֿפ ןאכב :שידיא
 ס'והילא רעדורב ןיימ ,ןתוחמ רעזנוא זיא סָאד זַא ,ןעסיוו רהיא
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 יקַאט ןעהעז רהיא טעװ רעמָאט ןוא .רעקעב רער הנוי ,רעווש

 ןעשידיא ַא ךיוא ,ןעגעקַא טַארוקַא ,טירטס רענעגייא רעד ףיוא

 טפיוקרַאפ ןאכב : תויתוא עסיורנ טימ ךיוא ןוא טפירשפיוא

 ןיוש זיא סָאד זַא ,ןעסיוו רהיא טלָאז -- סעשינק עשימייה ןעמ

 טכַאמעג ןיוש ןעמ טָאה סָאד .רעקעב רעד הנוי ןתוחמ רעזנוא טינ

 טלָאז ןהעג .ןהעג טינ וצניחַא רהיא טלָאז ..עיצנערוקנַאק ַא םהיא

 .רעווש ס'והילא רעדורב ןיימ וצ ,ןתוחמ רעזנוא וצ רעסעב רהיא

 רהיא טעװו ,ןעמוקניירַא טעוו רהיא זַא ,ןעבָאה רהיא טעוװ ןמיס ַא

 ביוא ןוא .רעזייב ַא זיא רע -- ןתוחמ רעזנוא ןענעקרעד דלַאכב

 רעזנוא ,יז ןענעקרעד רהיא טעוו ,םהיא ןענעקרעד טינ טעוװ רהיא

 ןוא רעדיױנ ַא טימ ןיא יז .ןירעקעב יד עלעוויר ,עט'תנתוחמ

 סיוועג ךָאד רחיא טעװ חכרב ןירעגעווש ןיימ ןוא .ןעלערַאק טנָארט

 ,לערעטסעווש ןיילק רהיא ןוא .סיפ עסיורג טָאה יז .,ןענעקרעד

 יז .םורַא טרָאד ךיז טהערד ,לעּפעצ ַא םימ ?עדיימ יניטעבאר ַא

 ַא רַאפ טדערעג טַאהעג לָאמַא רימ יז טָאה עמ ןוא ,עטלַא טסייה
 ,לָאמ שרעדנַא ןייֵא ןעסעומש רימ ןעלעוו רהיא ןופ רָאנ .הלכ





 לדדז |

 ּבַאשוד ַא ןעכוז רימ





 טזזז

 ּבַאשוד ַא ןעכוז רימ

 .א

 עטגעלעגנָא .רהעז ןענעז רימ .,ךיז ןענָאלקַאב טינ ןָאק עמ

 השמ ןַאמ רהיא ייב ןוא עבָארג יד יסעּפ הנכש רעזנוא ייב טסעג

 ןוא .טכעלש טינ רָאג טרָאד זנוא זיא סע ןוא .רעדניבנייַא רעד

 סָאװ ,גָאט רעד ,גָאטנוז טסעומש רעװ .גונעג ךיוא זיא ךיליירפ

 ןעמענ רימ .ןעבעל ַא זיא טלָאמער --- ,יירפ זיא ערטסַאילַאח יד

 ךיוא לעדנעמ רבח ןיימ ןוא --- גרַאװניײלק ץנַאג ;עלַא ףיונוצ ךיז

 ךיא .ןיירַא רעטַאעהט ןיא קעװַא ןעהעג רימ ןוא --- זנוא טימ

 -רַאּפ א לעקינ ַא טסָאק סע ."סרושטקיּפ-גניװאומ , יד סָאד ןיימ

 ּפָאק רעד זַא ,םירידנואוו עכלעזַא ןַא ךיז טהעז רהיא ןוא ,ןיוש

 רעדָא ,ןהוז ַא ס'רעזייק םעד ןייז לָאז ךיא !שזַא ךיז טהערד

 םימ געט עצנַאג ךיא טלָאװ ,?עקינייא ןייֵא ס'פיש בָאקיישזד

 רָאג טלָאװ ךיא .סרושטקיּפ-גניװאומ יד ןיא ןענעלענ טכענ עצנַאג

 לעדנעמ רבח ןיימ .ןעטרָאד ןופ ןעכָארקעגפױרַא טינ .לָאמנייק

 ,יררעה טנייה ןיוש טסייה סָאװ רעד ,יתשו ןוא .ענעגייא סָאד ךיוא

 טגָאז ,והילא רעדורב ןיימ טימ טדער רעבָא עשז טהעג ,ױזַא ךיוא

 זיא'ס .רע טגָאז ,טינרָאג ןיא'ס .יירע'תוטש א זיא'ס זַא ,רע
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 ,רעדניק רַאפ ןַא רלַאב יו : איׂשק א ךיז טנערפ .רעדניק רַאפ
 בייוו ןייז ןוא ? יניּפ רבח רעזנוא ןיהַא ךיז טסייר עשז סָאװ רַאפ
 ,לבש לעיפ ױזַא ןעבָאה ,רע טגָאז ,רעבייוו יד .ץורית ַא גנידסלַא ףיוא רעדורב ןיימ טָאה 4 הכרב ןירעגעווש ןיימ ןוא 4 ?עבייט
 רָאנ ןיחַא ךיז טסייר ,רע םגָאז ,יניּפ ןוא .רעדניק יד לעיפיוו
 והילא זַא ,ןעוועגנ זיא ץיּפש רעד .סיעכהל וצ ףיוא ,ן'והילא ,םהיא
 ךיוא גָאטנוז א ןיא לָאמנייא זיא רע זיב ,טדערעג גנַאל ױזַא טָאה
 ערהיא ,יז טגָאז ,סָאד ןעלעוו ןעבעלרעד טינ -- רעטַאיערט ןיא ןהעג טעוװ יז ןוא ,דרע רעד ןיא ןעניל טעװ ,יז טגָאז ,ןַאמ רהיא, .טיג טהעג עמַאמ יד רָאנ .עלַא ,עלַא --- םינתוחמ ערעזנוא ןוא השמ ןוא יסעּפ וליפא .סיורג ןוא ןיילק .טלַא ןוא גנוי .עלַא ןעהעג רימ .סרושטקיּפ-גניװאומ יד ןיא טהעג ןוא גָאטנוז ןייא ןייק ךרוד טינ רע טזָאל ןָא טלָאמעד ןופ .זנוא טימ ןעגנַאגעגטימ
 ...'! םיאנוש

 .ב

 ןעלָאז לעבייט ןוא הכרב ןוא והילא ןוא רע זַא ,קנַאדעג ַא ןעמוקעג זיא ץיניּפ ,לשמל .ןהכרב טינ סָאד טלעפעג ,ן'והילא סע טלעפ -עג רעמָאט ןוא .,והילא רעדורב ןיימ טינ ןעלעפעג ייז רָאנ ,ייז ןעגיוט ןעניוט ,טסייה סָאד .תורּפכ ףיוא ןעניוט ןענַאלּפ ענייז עלַא רָאנ ,רועיש א ןהֶא ןעטקעיָארּפ ןוא ןענַאלּפ טָאה ,יניּפ ,רע .ָאד ךיוא זיא יניּפ רבח רעזנוא ןוא .ייברעד ךיוא טציז חכרב .תילכת ןעגעוו ןעדער עמַאמ רעד טימ קעוַא ךיז טצעז ןוא רעקעב םעד הנוי רהעווש ןייז ןופ זנוא וצ גָאט עַלַא טמוק רע .ןעמ -עּלַא ןופ רהעמ טגרָאזרַאפ םורָא-טהעג רע .והילא רעדורב ןיימ טנַאז ױזַא ."ןעבעל ַא ןעכַאמ, רעדעי ףרַאדַאב עקירעמַא ןיא ."באשזד ַא ןעיירט , ,ץכעוחט ַא ןעהעז סיּפע ףרַאדַאב עמ .טסַאג א םענעי ייב ןייז רדסכ תילכת ןייק טינ רעבָא זיא סע .טכעלש טינ רָאנירָאג יקַאט .םינכש ערעזנוא יב טכעלש טינ זיא סע
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 סָאד .סרעדיינש ןערעוװ ןוא ּפַאש ןיא ןעטײברַא ןהעג רעיפ עלַא

 -יײרֿפַא, סָאד ןעמ טפור ָאְד .ןישַאמ רעד ףיוא ןעהיינ ,טסייה

 בעילוצ ןעוועג יאדכ טינ זיא'ס זַא ,הכהב רעבָא טגָאז ."סדעט

 סָאד ןעלעטשנייַא ךיז ,םייה יד ןעפרַאװקעװַא הכָאלמ רענעש רעד

 -טנע .רעטלע רעד ףיוא סרעדיינש ןערעוו ןוא םי ן'רעביא ןעבעל

 -- רענעש זיא סָאװ טינ טסייוו רע זַא ,וחילא ףיורעד רהיא טרעפ

 רעד ייב ןעטיײברַא רעדָא ,טירטס סקעסע ףיוא סעשינק ןעפיוקרַאפ

 רהיא טפרַאװ והילא יאמל ,ןעדנוצעגנָא הכרב דרעוו ? ןישַאמ

 רהיא טינ ןעוו זַא ,שינערעהוצנָא םהיא טיג יז ,סעשינק סיוא

 ןעלָאװשעג עלַא ייז ןעטלָאװ ,טרטס סקעסע ףיֹוא סעשינק ס'נעטַאט

 ...רעגנוה רַאפ

 ף

 .,רע .ןערער ןייז רַאפ רָאנ בעיל ךיא בָאה ןיניּפ רבח רעזנוא

 -עלַא טרעהעגסיוא .,ןערעה וצ תויח ַא זיא ,ךיז .טציהעצ רע זַא

 ןוא טנעה עדייב טימ טבַאמ ,ףיוא ךיז רע טּפַאח ,תונעט ס'נעמ

 יװ טֶא .טרָאװ סכילטיא קנערעג ךיא ,ןושל-הנעמ ַא קעװַא-טנעל

 | : טדערעג טָאה יניּפ ױזַא

 ! טנעז רהיא סָאװ ןעשטנעמ עדליוו ,ערעטסניפ רהיא ! א --

 ןעטסיוו םענעי ןופ תולג רעד טלעצרָאװעגנַײַא ףעיט טגיל ךייַא ןיא

 "ריזח טינ רעבָא זיא עקירעמַא ! ורכזו ומש חמי ,ינָאפ ןופ דנַאל

 ןעבָאה עקירעמַא ןיא ןערעדרַאילימ ןוא ןערענַאילימ עלַא .! דנַאל

 . ןוא ,ּפַאש א ןיא רעוו ,רעטיב ןוא רעווש טיײברַאעג דייהרעגנוי

 "רָאמ ,יגענרַאק ,רעלעפנעקָאר ייב טנערפ .טירטס רעד ףיוא רעוו

 ייז ןעבָאה יצ ?לָאמַא ןעוועג ייז ןענעז סָאװ ,דליברעדנַאװ ,ןעג

 ןייק ןעגָארטעגמורַא טינ ייז ןעבָאה יצ ? טירטס יד טרהעקעג טינ

 עדמערפ טצוּפעג םינ ייז ןעבָאה יצ ? ןעפיוקרַאפ וצ ףיוא סרעּפייּפ

 -ָאטױא ןופ גינעק םעד ,לשמל ,טמענ יצ ?לעקינ ַא רַאפ ךיש

 ןעוועג טינ רע זיא יצ ,םהיא טנערפ --- דרָאּפ רעטסימ ,ןעליבָאמ
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 עסיורג יד רָאג טמענ רעדָא ? רעביירטנָא ןייא ,רעּפָאש ַא לָאמַא
 --- טלעווזור ַא ,ןלָאקניל א ,ןָאטגנישַאװ ַא ,רעגײטשַא ,ןעשטנעמ
 ? ןעטנערזערּפ ,ןעשטנעמ עסיורג ןערָאװעג ןעריובעג ןעד ייז ןענעז
 ,ןייז ?חומ רימ רע לָאז ,ןָאסליװ טנעדזערּפ רעגיטציא ןליפא יצ
 ...) רמלמ ןייק ןעוועג טינ זיא

 .ד

 רע .ןעגָארטרַאפ טינ וחילא רעדורב ןיימ ןיוש ןָאק סָאד
 : ןעטימ ןיא עמַאס ן'יניּפ רבח רעזנוא רעביא טקַאה

 ףיוא ןוא וחישמ ?עו 'ה לע ןיוש טסדער וד ,יניּפ ,ע --
 ...ךלמ ןָאסליװ זיא לייוורעד זַא ,טשינ רָאנ סעגרַאפ וד ! "הקתננ

 טכַאֿל רע .ךילרהעפעג זיא ,ךיז טציחעצ רע ןַא ,יניּפ רַאנ
 : והילא רעדורב ןיימ ןופ סיוא ךיז

 ָאטינ ? ךלמ רימ רעוו ? ךלמ רימ סָאװ ? ךלמ !ַאחיַאח --
 -עשטיטַארקַאמעד א !הנידמ עיירפ ַא ! עקירעמַא ןיא ךלמ ןייק
 ..} עקס

 זיא סָאװ ,טנעדזערּפ רע זיא ,ךלמ ןייק טינ זיא ,רוציקב ---
 ; ּפִא םהיא טקַאה יניּפ ןוא .והילא ךיז טבורּפ --- ? הנימ-אקפנ יד

 ןיא טנערזערּפ זיב ךלמ ןופ ! חנימ-אקפנ עסיורג .ַא'ס --
 ןוא ,ךלמ ַא זיא ךלמ ַא ! "הבבי, זיב "הבכי , ןופ יו ,קוליח ַאזַא
 -זערּפ ַא ןוא ,השוריב זיא ךלמ ַא ! טנעדזערּפ ַא זיא טנעדזערּפ א
 טנעדזערּפ ןָאסליװ זיא --- רימ ןעליו .סיוא ןעמ טביולק טנעד
 .דמלמ ַא קירוצ רע זיא --- טינ רימ ןעליוו ,רהָאי רעיפ ךָאנ ףיוא
 ןייז ךיוא ךיא ןָאק םורַא רחָאי עכילטע ןיא זַא ,וד טסייוו סָאד ןוא
 ? טנערזערּפ א

 ..9 טנעדזערּפ א ?וד --
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 .ה

 "נייק ךָאנ םהיא ךיא בָאה וחילא רעדורב ןיימ ןעק ךיא טניז
 ,והילא רעדורב ןייפ ..טציא יוװ ,גידנעכַאל ױזַא ןעהעזעג טינ לָאמ

 "הרמ ַא ,רעטגרָאזרַאפ א שטנעמ א ?לכב זיא ,ךָאד רהיא טסייוו

 ןוא .ןעכַאל לָאז רע ,םהיא טהעז רהיא ןעוו ןעטלעז / ,קינ'הרוחש

 סגיטציא ליומ ןעבלַאה ַא טימ רָאנ ךיוא זיא ,טכַאל רע זַא וליפא
 ןיימ זא ,רעטכעלעג ַאזַא םהיא ףיוא ןעלַאפעגנָא סיּפע זיא לָאמ

 רעבָא זיא סע .םהיא רַאפ ןעקָארשעגרעביא שזַא ךיז טָאה עמַאמ

 קוק ַא רָאנ טפרַאדַאב טָאה עמ .,ןעכַאל וצ סָאװ ןופ ןעוועג יקַאט
 ןיא טנעה יד טלַאה רע ױזַא יװ ,ן"יניּפ רבח רעזנוא ףיוא ןוחט
 םורַא ןעּפַאח ייז םיוק סָאװ ,ןעזיוה עלָאמש ענייז ןופ סענעשעק יד
 סָאװ ,?עכיטדזלַאה ן'פיוא ,ךיש רענַאקירעמַא עסיורג עיינ יד

 ןוא ,ךַײלג ןעניל לָאז'ס ,טכער-יוצ לָאמ עלַא םהיא טכַאמ לעבייט

 טרַאה ןייז ףיוא ןוא ,קנערק ַא םעד בעג שטָאח ,טינ טנלָאפ סע

 ןייא ףיוא ןעציז טינ ?יוװ סָאװ ,לעשילעּפַאק רענַאקירעמַא ןיילק
 ןייז טימ ןעגיוא עניטכיזצרוק ענייז ףיוא --- רקיע רעד ןוא ,טרָא
 .ןירַא ?יומ ןיא ּפָארַא-טקוק סָאװ ,זָאנ רעניכעציּפש

 -וערּפ ַא לָאמַא ןייז טעװ סָאד טֶָא !םלוע לש ונובר ---
 !טינ טכבַאל ןוא הירב ַא טייז ,.,? טנעד

1 

 רעד וצ והילא רעדורב ןיימ ןָא ךיז טפור ,ךיז טכַאלעגנָא טוג

 | | ; ױזַא עמַאמ
 רימ .,טנערהָאװַאב יניּפ רעזנוא ןיוש טָאה זנוא ,אלימ ---

 .ןישַאמ רעד ףיוא ךעלדיילק ןעהיינ ןעלעוו ןוא ּפַאש ןיא עלַא ןעהעג
 --- שטנעמ רעטנערהָאװַאב א ןיוש יאדוא ךָאד זיא ןיילַא יניּפ ןוא

 טוהט סָאװ ..טנעדזערּפ ַא ,םשה הצרי םא ,ןייז ךָאד טעװ רע
 ? גרַאװניילק רעזנוא טימ רעבָא ןעמ
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 ,ןעדייל טינ ןָאק רע ,לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךימ רע טניימ סָאד
 רימ יאמל ,תונכס סעכ ןיא זיא רע .,לטב םורַא ןעהעג רימ סָאװו
 "לָאב , ןיא ןעלעיּפש ןוא טירטס רעד רעביא םורַא ךיז ןעהערד
 -ּפענק , ןוא ?שטַאימ , םע טסייה זנוא ייב) ?םעקעשט , ןיא רעדָא
 ם'ייב ןעמענוצנא ךימ ןָאהטעג ףורּפ ַא ךיז טָאה רע ,("ךעל
 טָאה רע קסּפ ןע'סואימ ַא רַאפ סָאװ ,ךָאד רהיא טקנעדעג ,רעהיוא
 א טלעטשעגוצ םהיא טָאה סָאװ ,"ץעלעגרעו, 8 ןופ טּפַאחעג
 עקידעמַא ןיא זַא ,ןעסיוו לָאז רע --- ןיירא זָאנ ןיא ךיילג קַאלוק
 .ןעכיילג א טימ רָאנ ,ןעגָאלש טסייה סָאד ,"ןעטייפ, ךיז ןעמ ןָאק

 רהיא יו ,ךיז טימ הנאד ַאזַא טַאהעג ןיוש רהיא טלָאװ ---
 -ניײַא רעד השמ ןָא ךיז טפור -- ...! רעדניק יד טימ הנאד ַא טָאה
 ןענעז רימ זַא ,שינערעהוצנָא זנוא רע טיִג טימרעד ןוא רעדניב
 סיּפע ןעלָאז רימ ,טייצ ןיוש זיא'ס רָאנ ,טסעג עליואוו רהעז יקַאט
 ...טיורב לעקיטש רעזנוא ןענעידרַאפ ןיילַא סיּפע ,ןוהט

 ױ

 ןעציז וצ ןעמענעגנייַא סָאד זיא ,רחיא טניימ ,זנוא טגייה
 סיואשטפלעה עמַאמ ןיימ ?טיורב עװַאקסַאל ףיוא םענעי ייב
 .טמיור ןוא טשַאװ ןוא טכָאק ןוא טקַאב יז .ןעשטיק ןיא ן'יסעּפ
 -טרהעק ןוא ןעטעב יד טעברַאפ לעבייט בייוו ס'יניּפ רבח רעזנוא
 ן'פיוא רעדניבנייַא םעד השמ טפלעה ןײלַא יניּפ .סמור יד סיוא
 ס'יניּפ ןופ זיא ,ןעגָאז תמא םעד שטָאח .םירפס יד ייב דנעטס
 טהעזרעד רע זַא ,יניּפ םורָאװ .ןעטרַאװ וצ ךס ַא ָאטשינ ףליה
 ןָאנ יד ןירא רע טקעטש .ןעסײרוצּפָא טינ םהיא זיא ,םירפס
 טינ ךיוא ךָאנ טלָאװ ןילַא סָאד ! גָאט ןעטונ 8 זיא --- ךוב ַא ןיא
 םהיא טָאה טָאג .טעקַארד רע -- עכט ַא רע םָאה . .טכַאמעגסיוא
 גיבייא סיוא טינ טהעג טניט יד סָאװ ,ןעּפױַאטנָאֿפ ַא טקישעגוצ
 --- ,שטשרָאב ןופ רעלעוולעוו ,לעװלָאװ ָאד זיא רעיּפַאּפ ..גובייפ םד
 .טעקארד ןוא רע טציז
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 רָאנ .והילא םהיא טנערפ --- ? ןעביירש ךיז טסנערעל וד ---

 ענעבירשעגנָא סָאד ףיונוצ-טנעל רע .טינ םהיא טרעפטנע יניּפ
 קַאשזדיּפ ןופ סענעשעקיטייז יד ןיא טייוו-טייוו סע טלַאהַאב ןוא
 .ןעלָאװשעג יו סיוא טהעז רע ןוא ,ןעטייז עדייב ןופ

 .ה

 זיב .גידעל טינ ךיוא ןעציז ,לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא ,רימ
 -ַאח רעד סיוא רימ ןעפלעה ,בַאשזד ַא ןענירק לָאמַא ןעלעוו רימ
 ,לעצעלק יִאב ןערעטלע םעד ףלעה ךיא .ךילגעמ טייוו יו ערטסַאיל
 ךעלקעּפ יד ןעגָארטעצ ם'ייב ,"םעס , רעטציא םהיא טפֹור עמ סָאװ
 לָאמַא ךיז טבייר ?עדנעמ רבח ןיימ ןוא .,סעסקַאב-רעּפייּפ יד ןופ

 -ַאקַאב רעד ןיא ,"יליוו, רע טסייה טנייה סָאװ ,ןעלוולעוו םורָא
 טנייה םהיא טפור עמ סָאװ ,ןעלטייפ םורַא ?ָאמַא ןוא ,רָאטס ענייל
 "נוא רַאפ ."סרעּפייּפ , עשיריא טימ טלעדעּפ סָאװ רעד ,?ּפיליפ ,
 ץוח א ,טלהָאצעג םוש ןייק טינ ייז ןופ רימ ןעמוקַאב טיײברַא רעז
 -ַאעהט ןיא תואצוה ערעייז ףיוא גָאטנוז זנוא ןעמענ ייז סָאװ ,רָאנ
 -ןעהעג רימ זַא ןוא .סרושטקיּפ-גניװאומ יד ןיא ,ןיימ ךיא ,רעט
 טימ דבכמ זנוא ייז ןענעז ,סרושטקיּפ-גניװאומ יד ןופ סױרַא
 סָאד טסע עמ ןוא ,"םיוקיזייַאה סע טסייה ָאד ."ענעשזָארַאמ,

 "טירוּפ א יו סיוא טהעז סָאװ ,טיווקסיב ךעלקיטש ייווצ טימ רעדָא
 ךָאנרעד .,רעסַאוװ-עדָאס טימ סע טקנירט עמ רעדָא ,לעדעלפ גיד
 ןוא .קרַאּפ ןיא ,סע טסייה רעיצַאּפש ַא ,"קָאװ ַא רימ ןעמענ,

 ןעמ טזָאל םוטעמוא ןוא ,ךס ַא קרָאידוינ ןיא ָאד ןענעז ןעקרַאּפ

 לָאמ ןייא ןיוש זיא עקירעמַא .טלעג ןהֶא ,טסיזמוא ןיירַא ךייא
 --- ליוװ ךיא סָאװ ןוא ,ךיא העג ןיהַא -- ליוו ךיא ןיהואוו ! דנַאל ַא
 .ךיא והט סָאד
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 רבח ןענילָאמַא ןיימ וצ ּפָארַא ךיז ךיא ּפַאח ,טייצ ךיא בָאה
 עכיסָאב ןייז רעבָא זיא .(יררעה ןיוש רע םסייה טנייה) יתשז
 ,טקרעמַאב טָאה יז .ןעדעירפוצ םינ דנעטס ם'נופ (עט'תיבה-לעב)
 ךָאפ ַא לָאמַא ןוא רעסקָאב ַא לָאמַא רעטנוא רימ טקור יתשו זַא
 רהיא ןָאק ,יז טגָאז ,סרעשַאנ ייווצ , .ןעלדנַאמ טימ סעקניזָאר
 ,ן'יתשו וצ טינ רהעמ ןיוש ךיא העג ..." ןעגָארטרַאפ טינ דנעטס
 טכַאנ רעד ףיוא טמוק רע זיב טרַאװ ךיא .סָאד טסייה ן'יררעה וצ
 ענעשעק ןיא סיּפע ןעגָארט וצ לָאמ עלַא רימ רע טגנערב ,םייהַאו
 ,ייק ךיא זַא ,הכרב טהעזרעד  .,ןיירַא פיומ ןיא ןעמענ וצ ףיוא
 טגערפ ,והילא רעדורב ןיימ רַאפ עלעקנעב ַא וצ רימ יז טלעטש
 ,סָאד טא .?םָאגניִאשט , : ךיא גָאז ? ייק ךיא סָאװ ,והילא ךימי
 ךיז טרהעק סע זַא ,הכרב טנָאז .עקירעמַא ןיא ןעייק עַלַא סָאוװ
 טנָאז .ָאד טעייק עמ סָאװ ,ןעייק םעד ןופ לַאנ יד רעביא רהיא
 -הלעמ תומהב זַא ,ןעטכַאד ריד ךיז זָאל ,ייהעלע , : והילא רהיא
 יד טכיילגרַאפ והילא יאמל ,ןעדייל טינ יניּפ סָאד ןָאק ..." ן'הרג
 : טגָאז רע .תומהב וצ רענַאקירעמַא

 סָאד ,עטסערג סָאד ,עטשרע סָאד ,קלָאפ ַא טסמענ ֹוד --
 טסכיײלגרַאפ ןוא ,טלעוו רעד ןיא קלאפ עטסיירפ סָאד ןוא עטסנילק
 טסלָאז ,ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ ךיא ...!? תומהב ,לידבהל ,וצ ייז
 ןעוו ,ןעוועג זנוא ןופ טלָאװ סָאװ -- ךאז ןייא רָאנ ןעגָאז רימ
 ? עקירעמַא ןעקעדטנַא ןעוועג טינ הלילח לָאז סובמולָאק

 םהיא טרעפטנע -- ! טקעדטנַא רערעדנַא ןייֵא םע טלָאוװ --
 ,טכַארטעג גנַאל טינ אקוד ןוא טסָארּפ ראג והילא רעדורב ןיימ ּפָא

 ר
5 

 -- חרושב א ןענָאזנָא ךייא ןַאק ךיא ,ךרבתי םשה ןעקנַאד
 -מורַא רחעמ ןעפרַאד טינ ןיוש ן'רימ .בַאשזד ַא ןיוש ןעבָאה רימ
 עװַאקסַאל וצ ןעמוקנָא ןעפרַאד טינ ןיוש ן'רימ .גידעל ןהעג
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 ןוא ךיא טינ ,טסייה סָאד .ּפַאש ןיא ןיוש ןעטייברא רימ .טיורב
 ךָאנ ןענעז רימ .טינ ןעמ טמענ זנוא .,לעדנעמ רבח ןיימ טינ
 רעזנוא ןופ ייווצ ל?ייוורעד ןעטייברא ןעהעג ּפַאש ןיא .גנוי וצ
 טסייה סָאװ .יניּפ רבח רעזנוא ןוא והילא רעדורב ןיימ : החּפשמ

 סָאד -- ?טרָאד ןעמ טײברַא ױזַא יוװ ןוא ,ּפַאש ןיא ןעטיײברַא
 .ןעלהעצרעד ךייַא ךיא העג
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 ּפַאש ןיא ןעטײברַא דימ





 זא

 ּפַאש ןיא ןעטיײּברַא רימ

 .א

 טינ טַארוקַא ךייַא ךיא ןָאק -- ּפַאש ןיא טײברַא עמ ױזַא יו

 וצניהַא ךָאנ ךימ טזָאל עמ .טינ ןיילַא סייוו ךיא םורָאװ .ןעגָאז

 רָאנ סייוו ךיא .הוצמ-רב םינ ךָאנ ןיב ךיא םורָאװ .ןײרַא טינ

 רבח רעזנוא ןופ ןוא והילא רעדורב ןיימ ןופ רעה ךיא סָאװ ,סָאד

 -רעד ,ּפַאש ןופ םייהַא ןעמוק ייז זַא ,טכַאנרעדפיוא עלַא .יניּפ

 -סיוא לָאמ עלַא ןעמוק ייז .תואלפנו םישודח זנוא ייז ןעלהעצ

 .ערעשטעוו ןעסע ךיז ןעצעז רימ ןוא .נירעגנוח זוא טרעטַאמענ

 ױזַא ,טרָאװ סָאד טָא טנייפ טָאה הכרב ."רעּפַאס , סע טסייה ָאד

 -רַאפ זיא טרָאװ ַא ךָאנ .ריזח טנייפ טָאה דיא רעכילרהע ןייַא יו

 זיא סָאד .ןעגָארטרעבירַא טינ ןָאק ןירעגנעווש ןיימ סָאװ ,ןַאה

 . תכרב טגָאז .רעטסנעפ ַא ָאד טסייה עדניו א ."עדניוו, ַא

 םינ יז ןָאק טנייה ..."ייז וצ ןייז לָאז העו ןוא דניו; :ףיורעד

 ןעלַאפ טינ לָאמנייק טעוװ רהיא ."סגניקַאטס , טגָאז עמ זַא ,ןערעה

 טעװ סָאװ ,רעגײטשַא ,רעדָא .ןעקָאז ןענעז סגניקַאטס זַא ,ףיורעד

 ,"ערוסָאּפ , זַא ,ךיז טכַאד ? "סעשיד , טרָאװ ן'פיוא ןענָאז רהיא

 רע'טושּפ ןייז ןָאק סָאװ רעֶדָא 4 רענעש ךס א זיא ,הכרב טנָאז
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 ַא זַא ,סיוא טמוק ייז ייב .טיג ייז טניול .ןיינ 4 ??עפעל, ַא ןופ
 יז) לעטרעװ ַא הכרב טגָאז טסיזמוא טינ ."ןוּפס , א זיא לעפעל
 ,דנַאל ַא ןיא עקירעמַא, :(ךעלטרעוו ענענייא ערהיא ךיז טָאה
 א ןיא שלעגנייא ןוא לעּפָאג ַא ןיא קרָאפ ,לכאמ ַא זיא קייטס
 ..." ךארּפש

3 

 ייווצ ןיא ןעטייברַא יניּפ רבח רעזנוא ןוא והילא רעדורב ןיימ
 ,טסייה סָאד ."רעטיירּפָא ןייֵא זיא רענייא .רעּפעש ערעדנוזַאב
 -פִא ןייֵא ."רעסערּפ, ַא זיא רערעדנַא רעד .רעדיינש ַא ,הליחמ
 רעד ייב טּפעטש רע .טנעה יד טימ ןעהיינ טינ ףרַאד רעטייר
 טינ ךיז טּפעטש סע .ןענָאק ךיוא רעבָא ןעמ ףרַאד סָאד .,ןישַאמ
 רעזנוא זַא ,והילא רעדורב ןיימ וצ סָאד טמוק עשז יװ .,ןײלַא
 ם'נעטַאט ס'נעטַאט רעזנוא ןוא ,עטַאט ס'נעטַאט רעזנוא ןוא ,עטַאט
 לָאמנייק ןישַאמ ַא ןוא ןעוועג טינ רעדיינש ןייק לָאמנייק זיא עטַאט
 ןופ ,עמאמ יד טגָאז ,ןעמאטש רימ ? ןעהעזעג םינ ןעגיוא יד ןיא
 סָאד ןיא !טכעלש ךָאד זיא .םישמש ןוא םינבר ,םינזח רעטיול
 שטנעמ ַא סָאװ ,ךאז ַא ָאטינ זיא עקירעמַא ןיא .עקירעמַא רעבָא
 ןמיס ַא .סיוא ךיז ןעמ טנערעל עקירעמַא ןיא .,ןענַאק טינ לָאז
 יאדוא ךָאד ןעמ ףרַאד בר א ןייז ? בר ַא יאמל --- רהיא טָאה
 -טסעד ןופ .תולאש ןענע'קסּפ ןענָאק שטָאה זומ בר ַא ,ןענָאק
 "ווער, ייז ןעסייה ָאד ,םינבר עקירעמַא ןיא ןַאהרַאפ ןענעז ןעגעוו
 רעדורב ןיימ .םיבצק ןעוועג ייז ןענעז םייח רעד ןיא סָאװ ,"ןעטנער
 סָאװ ,טנערווער ַא טימ ,לחומ ַא טימ טנעקַאב ַאד ךיז טָאה והילא
 ַא ןעווענ רע זיא םייח רעד ןיא .ןע'תירב ףיוא םהיא טמענ עמ
 ! וצרעד יקסמַאד ַא ךָאנ ןוא ,רעדיינש

 ...? ןבתיה, :והילא םהיא טגערפ

 ../! עקירעמַא, :םהיא רע טרעפטנע
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 -עטש טנערעלענסיוא והילא רעדורב ןיימ ךיז טָאה ױזַא יו
 ַא ןערָאװעג רעדיינש יקסמַאד רעד זיא ױזַא יו יאמל -- ? ןעּפ
 עמ  ,ןערָאװעג ןעסירעגסיוא סוג יקַאט ךַאבעג והילא זיא ? ?הומ

 -רעביא ייז לָאז רע ,ךעלקיטש ענעבילבענרעביא ןעבענעג םהיא טָאה

 ןיה לָאמ עכילטע ןעננַאנענברוד רע זיא ,ןישַאמ רעד טימס ןהעג

 רע טָאה ןענרָאמ ףיוא .,טייר-לָא ןערָאװעג זיא ןוא קירוצ ןוא

 םוצ ןעוועג זיא העוו ןוא ךֶא זַא ,ךייא טלהָאס .טּפעטשעג ןיוש
 םינ ךיוא סָאד טָאה יניּפ יאמל .,סָאד זיא טוג רָאנ .,ןעּפעטש
 .ןעטײברַא טליופעג ךיז טָאה רע תמחמ טינ ? ןעזייווַאב טנָאקעג
 --- טײברַא-עקשטַאט ןעטיײברַא ןהעג ךייַא טעוװ יניּפ ! הלילחו סח
 טָאה רע סָאװ ,הרצ יד זיא .עקירעמַא ןיא ןעבעל ַא ןעכַאמ יבַא
 םהיא טָאה עמ .גידנעּפַאח ננידסלא טוהט ןוא היאר ענירעדינ ַא

 עמ .והילא רעדורב ןיימ יו ,ןישַאמ רעד ייב טצעזעגנקעווַא ךיוא

 ייז לָאז רע ,ךעלקיטש ענעבילבעגרעביא ןעבענעג ךיוא םהיא טָאה
 ןעפָארטעג ךיז טָאה .ןישַאמ רעד טימ קירוצ ןוא ןיח ןהעגרעביא
 ןיֵא, :ןעפורעגנָא סָאד דרעוװו ָאד .קילנמוא ןייֵא םהיא טימ
 טעּפעשטרַאפ שינעלייא ןיא טָאה יניּפ רבח רעזנוא ."ץנעדיסקע

 רעד וצ ל?עברַא ןעקניל םעד טּפעטשענוצ טָאה ןוא קַאשזדיּפ םעד
 עמ סָאװ ,העוו-העוו .טנַאה יד םינ סָאװ ,שטָאח קילנ ַא .ןישַאמ

 -ענפיוא ןעבָאה סרעדיינש הרבח ! םהיא ןופ טכַאלעגנָא ךיז טָאה
 .ןעבענעג ןעמָאנ ַא םהיא ייז ןעבָאה "ןרָאהנירג , ! אררוה ַא ןעביוה

 -לעזַא טסייה רענירג ַא ןוא .רענירג ַא שטייט יד זיא ןרָאהנירג

 טסייוו ןוא םייה רעד ןופ ןעמוקענּפָארַא סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,רעכ
 ןופ רענרע .ןויזב ַא זיא ןרָאהנירג .ךיז טנעפע ריט ַא ואוו ,טינ
 עבלַאה ַא ,הכרב טנָאז יװ ,ןעוועג ךָאנ טלָאװ סָאד רָאנ ...בנג ַא
 .סָאװ ןערעה רהיא טעװ טָא -- ןעפערט ךיז ףרַאד .הרצ
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 טייברַאעג טָאה והילא רעדורב ןיימ ואוו ,ּפַאש םעד ןיא טקנוּפ
 ןענרעל ןעמוקעג ךיוא זיא יניּפ רבח רעזנוא ןוא ןישַאמ רעד ייב

 רעטנַאקַאב רעטלַא ןייַא רערעזנוא ןענופעג ךיז טָאה ,טײברַא יד
 רהיא ביוא ,רעדיינש רעניסייה רעד -- אנוש ַא ס'יניּפ ןוא

 "ניא ןערהָאפעג רעדיינש רעניסייה ן'טימ רימ ןענעז ,ּפָאק טלַאה

 {פפרַאד רהיא .,?טרעבלַא ץנירּפ , ן'םיוא ,ףיש ןייא ףיוא םענייא

 רעד ןיא רבח רעזנוא םימ זַא ,ךיוא סָאד אמתסמ ןעקנעדעג

 "היפ טָאג ףרַאדַאב .,ךעטשרעסעמ ףיוא ןעוועג רעדיינש רעניסייה

 .ּפַאש ןייא ןיא ןענעגענַאב םהיא טימ ךיז לָאז יניּפ זַא ,ױזַא ןער

 רעד ןיא ּפַאש ןעניזָאד םעד ןיא !ןענענענאב ױזַא יו ךָאנ ןוא

 רעטיירּפָא ןייק טינ זיא רע .,רעכַאמ רעצנַאג ַא רעדיינש רעניסייה

 -וצ א זיא רע ,טסייה סָאד .?רעטַאק, ַא רָאנ ,ןישַאמ רעד ייב

 םהיא ןיא .ןעהיינ סרעטיירּפָא יד ןוא ,וצ-טדיינש רע .רעדיינש

 .סענזיב יד ןיא ןייז טינ גנַאל טעוװ רע זַא ,טגָאז רע .גיצניוו ךָאנ

 רָאנ ןיוש זיא סָאד .?רענייזעד , 6 ןערעוו ןעכיג ןיא רָאנ טפָאה רע

 טכַאמ סָאװ ,רעכלעזַא טסייה רענייזעד ַא ,?עמיירטש סיורג ַא

 ףניפ ןוא ,ךָאו ַא רעלָאט גיצפופ טנעידרַאפ רענייזעד ַא .,ןענָאסַאפ

 טקילגַאב סע זַא ! ךיוא טרעדנוח ןוא ,ךָאוו ַא רעלָאט גיצעביז ןוא

 םענייא , : הכרב טגָאז יו ! ןענַאװ ןופ טינ רע טסייוו ,ןעשטנעמ א

 ...,טינרָאג ןערעדנַא םעד ,רָאג טָאג טינ

 .ה

 "יסייה רעד םהיא טמוק ,ּפַאש ןיא ןעמוקענניירַא זיא יניּפ זַא

 עפרַאש יד םהיא ףיוא קעװַא טלעטש רע .ןענעקַא רעדיינש רענ

 ,וָאללעה , :םהיא וצ טכַאמ ןוא די ַא ןיניּפ סיוא-טהיצ ,ןעלירב

 סָאװ ,םכילע-םולש , :טסייה סָאד ...?? וד וי וד ןַאה ! ןַאמסדנַאל

 יניּפ רבח רעזנוא םהיא ףיוא טקוק ,,.?? בורק בר ,רהיא טכַאמ
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 טָאה רע ?ץ? רעד זיא רעו .ןעניוא עניטכיזצרוק ענייז טימ
 ןעפורעגנָא םהיא טָאה רענעי זַא ,טשרע .טנעקרעד טינרָאג םהיא
 טנַאמרעד יניּפ ךיז טָאה ,"טרעבלַא ץנירּפ , ףיש ם'נופ ןעמָאנ םעד

 רעכעל יירד ,רע טגָאז ,ןערָאװעג םהיא זיא'ס ןוא .,זיא סָאד רעוו
 רעדיינש רעניסייה רעד םהיא טָאה סָאװ ,ךיז טכַאד ! ןעצרַאה ןיא
 .ןעקוקנֶא טינ םינּפ ןייז ,יניּפ טגָאז ,רעבָא ןָאק רע ?ןָאהטעג

 טעװ ,העש ַא רעלָאט דנעזיוט ןענעידרַאפ ,רע טגָאז ,ןעסיוו לָאז רע

 וצרעד ןוא ! וליפג טונימ ןייק ןייז טינ ּפַאש ןעגיזָאד םעד ןיא רע

 ...פעברַא ןעטּפעטשעגוצ ן'טימ ץנעדיסקע רעד ךָאנ

 נ

 טהענ רע ,רעטיירּפָא ןייק ןייז טינ ןיוש יניּפ --- רוציקב

 ַא רַאפ טרָאד ךיז טלעטשַאב ןוא ּפַאש רעדנַא ןייֵַא ןיא קעוַא

 -סיוא ךיז טעװו רע זַא .?ייוורעד רעסערּפרעטנוא ַא .רעסערּפ

 ? ןיהואוו זיב .רעכעה ןוא רעכעה ןהעג רע טעוװ ,טײברַא יד ןענרעל

 טסייוו רענייק --- .יניּפ טנָאז --- .ןעסיוו טינ ןָאק עמ ---

 -נַאװ טינ ,רע טגָאז ,יגענרַאק טינ .זיא'ס ןענרָאמ ס'נעמעוו טינ

 לָאמט ןעלעוו ייז זַא ,טסואוועג ןעבָאה רעלעפנעקָאר טינ ,דליברעד
 ...ןענעז ייז סָאװ ,סָאד ןייז

 / רעביא ץְלַא ןוא .טצרַאװשרַאפ טונ יניּפ ךָאנ דרעוו ?ייוורעד

 וצרעד ןוא ,גידנעּפַאח ןוהט גנידסלַא בעיל טָאה רע סָאװ ,עבט ןייז
 .רעטהירבעצ ַא םייהַא גָאט עֶלַא טמוק רע .היאר עגירעדינ ןייז ךָאנ

 סָאװ .זָאנ רעטעשטילאקס א טימ ןעמוקענ רע ןזיא לָאמנייא
 .ןָאנ יד טהירבענּפָא ןעסערּפ ם'ייב ךיז טָאה רע ? השעמ יד זיא

 טָאה זָאנ ןייז זַא ,יניּפ טנָאז ? זָאנ ןייז וצ ?עסערּפ סָאד טמוק יו

 .זָאנ ןייז וצ ןייז חירטמ ךיז טעוװ לעסערּפ סָאד זיב ,טרָאװעג םינ

 ,לעסערּפ םוצ ןהענ לָאז זָאנ ןייז זַא ,רע טגָאז ,ןהעטשַאב ןָאק רע
 טָאה יניּפ זַא ,סיוא ךיז טזָאל ? ?עסערּפ םוצ ,זָאנ יד ,יז טמוק יו
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 ענירעדינ ַא טָאה רע ?ייוו ןוא ,טייברַא לעקיטש ַא טכוזעג רָאנ
 טָאה ןוא שיט םוצ טרַאה ןעניובעגנָא רעבירעד ךיז רע טָאה ,היאר
 ,לעסערּפ ןעטהילגעגנָא ן'פיוא ךיילג זָאנ ץיּפש ן'טימ ןעפָארטעג

 ךיוא רע טפערט ,יינש ןיא טלַאפ רע זַא לזמ-םילש ַא --
 ...ןייטש ַא ףיוא

 טָאה סָאד רעוװ ,ןעלהעצרעד טינ ךייא לעװ ךיא זַא ,ןיימ ךיא
 .הכרב טגָאזעג טָאה סָאד זַא ,ןעפערט ךיוא רהיא טעװ ,טגָאזעג
 ...ןענָאזנײרַא ןָאק ןירעגעווש ןיימ

5( 

 לעבייט .טינ ךיוא עמַאמ ןיימ .ןעדעירפוצ טינ זיא הכרב
 "וצ ןייז ןעלָאז רעבייוו זַא ,ןעהעזעג לָאמַא טָאה רהיא .טיגנ ךיוא

 יױזַא ןעפרַאד רימ סָאװ ,ןעליבסנַאמ ,זנוא ןענייוװַאב ייז ? ןעדעירפ
 "ניניילק ַא .ןעבעל ַא ןעכַאמ וצ ידכב ,עקירעמַא ןיא ןעווערָאה

 הירפ רעד ןיא ןעבעיז ךָאנ בלַאה זַא !ּפַאש ןיא ןעטײברַא --- טייק

 סָאד וצטמענ העש ַא .טײברַא רעד ףיוא ןייז ןיוש ןעמ זומ
 ףרַאד ןענװַאד .ןעמ ףרַאד ןעּפַאחרעביא סיִּפע .ןיהַא ןערהָאֿפ
 -םיוא ןעפרַאד רימ ןעוו ,סיוא-טנעכער טנייה .יאדוא ךָאד ןעמ
 .ליפא טונימ ןייק טינ ןעמ רָאט ןעניטעּפשרַאפ ןוא ? ןהעטש
 רַאפ ּפָארַא ךייַא ןעמ טנעכער ,רהיא טגיטעּפשרַאפ רעמָאט םורָאװ
 ןעמ טסייוו ױזַא יו .טײברַא גָאט ןעבלַאה ַא טונימ ףניפ עדעי
 סָאד זיא ףיורעד ? ןיינ רעדָא ,טגיטעּפשרַאפ טָאה רהיא יצ ,סָאד
 זַא .,רענייז ןימ טזַא ּפַאש רעדעי טָאה עקירעמַא ןיא .עקירעמַא
 ןוא ןעטשרע םעֶלַא םוצ וצ רהיא טהענ ,ּפַאש ןיא טמוק רהיא
 רעייז ףיוא ןעפורעגנָא סָאד דרעװו .רעגייז םעד שטעווק ַא טוהט
 טמענ ןוא רענייז ַא זיא "קַאלק , ."קַאלק יד ןעשטנָאּפ , : ןושל
 ַא ןוא טגנילק קָאלג ַא .,קָאלג ןופ ,והילא רעדורב ןיימ טנָאז ,ךיז
 א .רעגייזטנאו א רָאנ רעבָא .ךיוא טגנילק ,רע טגָאז ,רענייז
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 סע טסייה ,טינ טגנילק לערעגייז-ענעשעק א : רהיא טָאה ןמיס

 ?? שטַאװ סיּפע סָאװ רַאפ, : ן'והילא ייב ךיא גערפ ."שטַאװ;

 ."לעשטַאװ, : ךיא גָאז "?ןעסייה סע לָאז ןעד יװא :רע טנָאז

 : ךיא גָאז "? ?לעשטַאװ, סיּפע סָאװ רַאפפ :והילא ךימ טנערפ

 .לעשטַאװ ַא שטַאװ ןייז ףרַאד ,לערעגייז ַא זיא רענייז ַא זַא

 ,"קישטיאב ,, לעננוי א זיא ,גנוי א ןיא ?יִאב, א ,ךיא גָאז ,ייהעלע

 סעכ ןיא והילא דרעוו ....?עקישטיָאב , ַא --- עלעגנוי ןיילק ַא ןוא

 רבח רעזנוא ןופ טנערעלעגנפיוא ךיז בָאה ךיא זַא ,רימ טגָאז ןוא

 ָאטינ זיא יניּפ סָאװ ,קילג ַא .טרהעקרַאּפ גנידסלַא ןעגָאז יניּפ

 ן'רעביא טרעּפמַאעצ ןיוש ךיז ייז ןעטלָאװ ,ןייז לָאז יניּפ .ייברעד

 רעיש ןוא טרעּפמַאעג ךיז ןעבָאה ייז יוװ ױזַא ,"שטַאוו, טרָאװ

 .ןעסייבנא --- "שיפקערב , טרָאװ ן'רעביא ךיז ןעגָאלשעצ טינ

 םוצ לייוו ,שיפקערב ןעסייבנָא ןייֵא זיא ,וחילא טגָאז ,רַאפרעד

 רלַאב יו, :יניּפ טנָאז .גנירעה רעדָא ,שיפ ןעמ טסע ןעסייבנָא

 ?? "גנירעהקערב  :טינ ןעמ םגָאז עשז סָאװ רַאפ ,גנירעה זַא

 ַא ןיא סָאװ ןוא !טזיב וד סָאװ המהב/ :וחילא םהיא טגָאז

 ,ןעגָאלשעג זיא רע זַא ,יניּפ ךיז טלהיפ "? שיפ ןייק טינ --- גנירעה

 רענַאקירעמַא ןייַא ייב ןעגערפ רימָאֿל ? סָאװ וד טסייוו, : רע טגָאז

 ןעטלָאנעג ַא ּפָא-טלעטש עמ ןוא טינ ךיז טליופ עמ ןוא "*/! ןעדיא

 טוהס עמ ןוא (ןעזעוועג טָאד זיא תבש) סַאנ ןעטימ ןיא ןעדיא

 ןיוש טנעז רהיא !רעטעפ, :טסעװַאקישט ַא ףיוא גערפ ַא םהיא

 זיא סָאװ  .רהֶאי גיסיירד, :רע טגָאז "? עקירעמַא ןיא גנַאֿל

 זנוא טיג .ןענערפ סיּפע ךייַא ןעליוו רימ, :ייז ןעגָאז ..."? ןעד

 ןעסייבנַא ןייֵא ףיוא ךייַא ייב ןעמ טגָאז סאו רַאפ ,ןהעטשרַאפ וצ

 טָאה רעװ , : ייז וצ טנָאז ןוא דיא רעד ןָא ייז טקוק "?שיפקערב

 זנוא ייב ןעמ טגָאז ןעסייבנָא ןייֵא ףיוא זַא ,טגָאזעג ךייַא סָאד

 "?ןעמ טגָאז ןעד עשז ױזַא יו, "4? שיפקערב

 ייז טיירש -- !טסעפקערב ! טסעפקערב ! טסעפקערב ---

 רבכמ ייז זיא ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא ךיילנ דיא רעד לָאמ יירד סיוא

 ..."תויח ענירג, ןעמָאנ ן'טימ
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 .ןערעטלע טינ ּפַאש ן'טימ ךיז ןעלעוו רימ זַא ,ארומ בָאה ךיא
 ם'נופ תורצ ןעבָאה רעטיײברַא יד זַא ,טנָאז והילא רעדורב ןיימ

 ,ןעטסטלע ןייַא -- ןַאמרָאפ ַא טָאה ּפַאש רעדעי .,"ןַאמרָאפ ,

 טָאה קָאטש רעדעי ,ןַאמרָאפ ןייא רָאנ טינ ןוא .רעהעזפיוא ןייַא
 ןיא ,טייברַא והילא וואו ,קָאטש םעד ףיוא ןַאמרָאפ ןייז ךיז

 ןעוועג לָאמַא ןײלַא זיא רע .עשורמ עשר ַא ,ןמח א ןַאמרָאפ רעד

 -ענ ןיא ןוא טײברַאעגפורַא ךיז טָאה רע רָאנ .רעטיירּפֶא ןייא
 ם'נופ רענרע זיא רע זַא ,ןעגָאז רעטײברַא יד ,ןַאמרָאפ ַא ןערָאוז

 טרָאװ ם'נופ טמַאטש ןוא טרָאװ-שדוק-ןושל ַא זיא סָאב ,?סָאב
 -ָאו .ןענייװשּפָא זומ יניּפ ןוא ,וחילא טנָאז ױזַא .."תיבה-לעב ,

 8 ס'נזח א טראפ .ארצמדלעב והילא זיא שדוקדןושל ףיוא םור

 -סיורַא טָאה עמ .,ןַאמרָאפ םוצ םוא ךיז ןערהעק רימ רָאנ ...ןהוז
 .רעגייז םעד טקור ןַאמרָאפ רעד זַא ,ּפַאש ןיא גנַאלק ַא טזָאלעג

 -- ןעגיטעּפשרַאפ רהיא טעוװ ,ןעמוק טינ טלָאז רהיא ןעוו זַא ,ױזַא
 / "רעד יניּפ רבח רעזנוא ןוא ...? רזממ ַאזַא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ

 טנָאז ,ןַאמרָאפ רעייז .תוישעמ ערענעש ךָאנ ּפַאש ןייז ןופ טלהעצ

 .ןײרַא רעּפייּפ ַא ןיא ןוהט קוק ַא רעטײברַא םעד טינ טזָאל ,רע

 ןערעכיור ! רעכיז טינ תויח --- טײברַא רעד ייב גנוטייצ א ןענעייל
 ןעשיווצ ןעדערסיוא טינ ןעמ רָאט טרָאװ ַא .,טינ ןעמ טסעומש
 !נעילפ א ןערעה ןָאק עמ זַא ,רע טנָאז ,ליטש ױזַא זיא'ס .ךיז

 ַא ךָאנ .ןענישַאמ יד ןופ ןערענַארג ן'טימ קסַארט םעד רעסיוא
 טמעראװעננָא ךעלסערּפ יד ןערעוו טרָאד .ּפַאש ןייז טָאה הלעמ

 ,טסייה סָאד ."זענ, רָאנ ,זַאג טינ ןעמ טנָאז ָאד .זַאג טימ

 טינ רָאט עמ רָאנ .זַאנ זנוא ייב יו ױזַא סע טקניטש ןעקניטש
 לָאו עס .טרהעקרַאפ טָארוקַא .זענ ןענָאז ףרַאד עמ .זַאנ ןעגָאז

 "עג אמתסמ אר ןעמ טלָאװ ,זענ ןעסייה םייה רעד ןיא זנוא ייב

 | .זַאנ טנָאז
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 זַא ,ּפָאק םעד ױזַא טקַאהרַאפ ךעלסערּפ יד ןופ זענ יד ,רוציקח

 -רַא יד ןעּפַאטס ןעזומ ןוא תושלח ןעלַאפ ּפַאש ןיא רעטײברַא יד

 זַא ,טסייה סָאד ."עדייּפ , רעד ןופ ּפִֶא ייז ןעמ טנעכער .טייב

 ,טנעידרַאפ טָאה עמ סָאװ ,ךָאװ רעד רַאפ ןעמענּפָא םוצ טמוק סע

 ּפָארַא -- םונימ ףניפ טגיטעּפשרַאפ רהיא טָאה ָאד .ךָאל ַא דרעוו

 ּפָארַא --- ןעגנַאגעגקעװַא הירפדוצ רהיא טנעז ָאד גָאט רעבלַאה ַא

 ןעלַאפרַאפ --- תושלח ןעלַאפעג רהיא טנעז ָאד .גָאט ןעבלַאה ַא

 .נָאט א
 טעװ עמ ןעגָארטרעכירַא םינ רהעמ ןיוש ןָאק עמ ,ןיינ

 .קיירטס א ןיא סיױרַא זעזומ
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 ! ןעקיירטס רימ
 טוסט סט

 .א

 רעד ףיוא ךַאז ערעסעבכ ןייק ָאטינ רָאנ זיא'ס זַא ,טכַאד רימ |

 רהיא זַא יװ ,םינּפ ַאזַא טָאה סָאד .טקיירטס עמ זַא יװ ,טלעוו

 ּפֶא ןעמ טמענ ,קרַאטש וצ ךיז טגָאלש סָאװ ,ן'יבר ַא ייב טנערעל

 לייוורעד .דמלמ רעדנַא ןייֵַא טכוז עמ ןוא רעדניק יד םהיא ייב

 ןוא והילא רעדורב ןיימס .ררח ןיא ןהענ וצ ףיוא רהיא טרעה

 רעזנוא .ּפַאש ןיא ןהעג וצ טרעהעגפיוא ןעבָאה יניּפ רבח רעזנוא

 רעד ןיא ןענעז ייז טניז ,םינּפ רעדנַא ןייֵא רָאנ ןיוש טָאה בוטש

 -- ךָאװ ןיא לָאמ ןייא טקוקעגנָא ייז רימ ןעבָאה ױזַא .םייה

 "רַא עמ זַא ,טלהעצרעד ןיוש ךייַא בָאה ךיא יו ,םורָאװ .גָאטנוז

 הלילח לָאז עמ ידכב ,רואכ ןהעטשפיוא ןעמ זומ ,ּפַאש ןיא טייב

 ךיא געלפ ,םייהַא ןעמוקעג ןענעז ייז זַא ןוא .ןעגיטעּפשרַאפ טינ

 טײברַאעג ןעבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד ? סָאװ רַאפ .ןעפָאלש ןיוש

 ןענעז רעטייברַא ערעדנַא עלַא זַא ,טסייה סָאד .,?םייטרעווַא,

 ייב ּפַאש ןיא ןעסעזעג ךָאנ טייל ערעזנוא ןענעז ,םייהַא ןעגנַאגעג

 .להק ןופ טיונעג ייז טָאה עמ סָאװ ,רַאפרעד טינ .טײברַא רעד

 "רַאפ רהעמ ןעלָאז ייז ידכב ,םייטרעװַא טײברַאעג ןעבָאה ייז

 ייז ייב ןעמ טָאה ,ןעלהָאצ םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,יִא .ןענעיד
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 םכילע-םולש

 ! ןָאק הכרב .ןעביולג רהיא םגעמ רהיא ןוא ,ררע יד טעייקעג רחיא ייב ןעטלָאװ סעסָאב עלַא טימ טיילרָאפ עלַא זַא ,טנָאז יז .עשַאק רעד ןיא ןעייּפש טזָאלעג טינ ךיז יז טלָאװ ,םַאש ַא ןיא ןעטיײברַא לָאז ,יז טגָאז ,יז ןעוו .הכרב ןירעגעווש ןיימ םהיא וצ טנַאז -- !שיקעל א טויב וד ,ייחעלע -- .והילא רעדורב ןיימ טגָאזעג טָאה ױזַא ..."ןעלַאפַאב זנוא ןענעז םינלזג ,ייהעלע , ?גידלוש ייז ןענעז סָאװ -- נעט ןעסירענּפָא

 .ב

 .טדער רע יוזַא יו ןוא טהעטש רע ױזַא יו ,טוחט רע סָאװ ,סיוא טהעז רע יו ,רעדנוזַאב ןעכילטיא ןעלהָאמסיוא .רעיּפַאּפ ףיוא ןעּפַאחּפָארַא עלַא ייז רימ ךיז טסולג סע .םנעה יד רימ ךיז ןעסייב סע ןוא ,ךיז טציה םלוע רעד יו ,וצ ךיז ךיא קוק לייוורעד .ןייז ןָאק סע ."ןהעטשרַאפ ןיילַא וד טסעוו ,רימ רע טגָאז ,ןערעװו רעטלע טסעװ, .טינ רע ןָאק ןהעטשרַאפ וצ ףימ ןעבעג רָאנ .ָאי יז טהעטשראפ רע זַא ,טגָאז פעדנעמ רבח ןיימ .טינ ייז טחעטשרַאפ רהיא סָאװ ,רעטרעוו עכלעזַא המודכ ךָאנ ןוא ..." סטעקיּפ , .."סרעכערב-קיירטס,  ..סבעקס, ...גנול -דנַאהאב ערעסעב, ...סעשזדייוו ערעכעה, ..."ןעדנוטש גיצרעפ ןוא טכַא, ..." טריזינַאגרַא, ..."ןָאינוי, ..."קיירטס לַארענעשזד, : טרעהעג טינ לָאמנייק ייֵז טָאה רחיא סָאװ ,רעטרעוו עכלעזַא ןָא טרָאד ךיז טרעה רהיא .טדער עמ ןוא טדער עמ ןוא טדער עמ ןוא ,גניטימ ַא ףיוא קרָאידוינ ץנַאג ןופ םרעדיינש עלַא וצוצניהַא ףיונוצ ףיז טביולק עמ .רעטַאעהט א רעדָא ,לאז ַא זיא -- ?לֵאהע א ! סלָאה יד ןיא ןוא ,טירטס רעד ףיוא ןוא ,םייה רעד ןיא ! ןָאהט -ענּמָא ךיז טָאה עס סָאװ ,העוו-העוו .יאב דוג -- ןוא ןעזייא ןוא רעש טגעלעגקעװַא ןעבָאה ,קרָאי-וינ ןיא ןַאהרַאפ זיא'ס ?עיפ -יוו ,סרעדיינש עלַא ,טסייה סָאד .קיירטס ַא טרחעלקרע ןעבָאה רעּפעש עלא זַא ,ץרַאה סָאד טלהיקעג ךיז יז טָאה רַאפרעד
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 ןייק טיג טרער ןיילַא רע .והיא רעדורב ןיימ טמענ ,לשמל

 ןײרַא טקעטש ןוא לעדער סכילטיא וצ וצ רָאנ טהעג רע .טרָאװ

 רע טסייב השעמ תעב .רעהיוא ןייֵא וצ-טנעל רע רעדָא .זָאנ יד

 ןעהעז וצ ןעגינעגרַאפ ַא .טגערעגפיוא קרַאטש זיא ןוא לענענ יד

 ,ןעגיצנייא ןעדעי ּפָאק ן'טימ וצ-טלעקָאש רע יװ ,רעדורב ןיימ

 לָאז רענעי סָאװ ,הצורמ ןעמעלַא טימ זיא רע .טדער רע סָאוװ

 קלוג ַא טימ רעדיינש א םהיא וצ ןעמוקענוצ זיא טא .ןעגָאז טינ

 רעריינש רעֶד .טייז רעקניל רעד ןופ --- ּפָאק טייז ןייא ףיוא

 םדער ןוא םהיא טלעפיירט ןוא ץַאל א ייב ןעמונעגנָא םהיא טָאה

 .םַארערַאט רעצנַאג רעד ןעפרָאװעגסױרַא זיא'ס זַא ,ןירַא םהיא ןיא

 .ןערהיפסיוא טשינ רָאנ קיירטס רעייז טימ ןעלעוו סרעדיינש יד

 וצ זיא "סרערושטקעפונַאמ , יד ןופ "ןָאשייאיסָאסַא , יד תמחמ

 .ּפָאק ן'טימ וצ רעדורב ןיימ םהיא טלעקָאש !זנוא רַאפ קרַאטש

 ,יוזַא טסייוו וחילא רעדורב ןיימ זַא ,ארומ רהעז בָאה ךיא ןוא

 .יךיא יו ,"סרערושטקעכונַאמ, ןוא "ןָאשיײאיאטסַא טיידַאב סָאװ

 טימ רעדיינש רעדנא ןייֵא ץוהילא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא טָא םורָאװ

 .ןעּפיל יד טימ רע טשטַאּפ ,טדער רע זַא .עקשטאק א ןופ םינּפ ַא

 ןוא לעּפענק ַא רַאפ רעדורב ןיימ ןעמונעגנָא טָאה רעדיינש רעד

 רע .ןעּפיל יד טימ טשטַאּפעג ,טדערעג םהיא רעביא גנַאל טָאה

 -סיוא ,ןעפמעק ןעזומ רימ ! ןיינ, : ןעפורעגפיוא טונימ עלַא טָאה

 -עגסיוא ךיוא רעדורב ןיימ םהיא טָאה ..,"! ףוס ן'זיב ןעפמעק

 ןיימ סָאװ ,הריבע ןייֵא .ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעגוצ ךיוא ןוא טרעה

 -עגניירַא סיּפע ןיוש םהיא טלָאװ יז .,ָאטינ ָאד זיא ןירעגעווש

 ,..טנָאז
 / .ד '

 רעוו .יניּפ רבח רעזנוא ןעהעזעגסיוא טָאה שרעדנַא ץנַאנ

 םרעהעג טינ םהיא טָאה םע רעוװ ןוא ןעהעזעג טינ םהיא טָאה סע

 ןעהעזעג טינ סנעש ןייק ראג טָאה רעד -- ,גניטימ א ףיוא ןעדעד
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 טנַאקַאב ןייז ךייא ףרַאד רוניפ ס'יניּפ רעזנוא .ןעבעל ןייז ףיוא
 ןעגיוא עגיטכיזצרוק ענייז .תוישעמ עגירעהירפ עניימ ןופ ךָאנ
 ליומ ןיא ּפָארַא טקוק סָאװ ,זָאנ רעגיכעציּפש רעגנַאל ןייז טימ
 ןייא ,ןעזיוה עלָאמש עגנַאל ענייז .אמתסמ רהיא טקנעדעג ,ןירַא
 -עליּפשעצ רעד ףיוא סּפינש ןייז ןוא ,ףױרַא זיוה ןייא ,ּפָארַא זיוה
 טנייה .ןעסעגרַאפ טינ ךיוא יאדוא דחיא טָאה -- עקשינַאמ רעט
 ם'נופ ןעטיש ןייז ןוא המשנ רעד טימ ןעניּפ ןייז ,ןעדער ןייז
 ןעמענ עגידנעגנילק טימ ןוא רעטרעוו ענעש עכיוח טימ לעברַא
 טציהעצ יניּפ זַא ,רָאפ ךייא טלעטש דניצַא ? טייל עסיורנ ןופ
 סָאװ ,ןעשטנעמ רעדנעזיױט ןופ םלוע ןייַא רַאֿפ טדער ןוא ךיז
 ןופ ׁשזַא רע טָאה ןעביוהעגנָא .ןערעה טינ אקוד םהיא ןעליוו
 ךלַאב זיא ןוא ,עקירעמַא טקעדטנַא טָאה רע ױזַא יו ,ןעסובמולָאק
 ןעטסָאמרַאפ ךיז טָאה ןוא ,ןעטַאטש עטגינייארַאּפ יד ףיוא ףיורַא
 .טזָאלעג טינ םהיא ןעמ טָאה .ןעדער וצ ןוא ןעדער וצ

 ם'ייב רעדיינש ןייא טגערפו -- 4 רעקיּפס רעד זיא רעוו ---
 .ןערעדנַא

 .רענעי םהיא טרעפטנע -- ! ןרָאהנירג ַא --
 ? רע ?יוו סָאװ --
 ? רע טרעדַאב סָאוװ ---

 ? קיניישט ַא רע טקַאה סָאװ ---
 ערעדנא ךס א ןוא ,רענייא סיוא טיירש --- ! ּפַארַאש --

 ;רעטנוא םהיא ןעּפַאה
 ...} מַארַאש --

 .ה

 ם'נופ שטייט יד .טרָאװ סואימ א וליפא זיא "ּפַאראש,
 טקערש יניּפ רבח רעזנוא רָאנ "!קרַאמ ם'נופ ּפָארַא, זיא םרָאװ
 יו ןיא ,ךיז טדערעצ רע זַא ,יניּפ .רעטרעוו ןייק רַאפ םינ ךיז
 םעד ןעפרָאװרַאפ ןוא טקעטשענּפָא טָאה עמ סָאװ ,רעסַאװ סַאפ ַא
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 ןעפָאטשרַאפ ,טנַאה רעד טימ ןעטלַאהוצ טנָאק רחיא .,ןעּפַאצ

 סָאד זיב .ןעפלעה טינ ךַאז ןייק ךייַא טעוו סע --- עטַאמש ַא טימ

 ןייֵא זיא ,ןעּפָארט ןעטצע?ל ן'זיב ןהעגסורַא טינ טעוװ רעסַאװ

 לָאז עמ ןערייס .סנייז ןעדערּפָא זומ יניּפ .החרט רעייַא הריבע

 .ענהיב טינ סע טסייה ָאד .ענחיב רער ןופ ןעּפעלשּפָארַא םהיא

 יקַאט םהיא ןעמ טָאה לָאמ סגיטציא ."שזרייטס , סע טסייה ָאד

 םהיא ןעבָאה ,סרעסערּפ ,ןעגנוי-רעדיינש ייווצ .ןוהט ױזַא טזומענ

 יפָארַא דובכ טימ םהיא טָאה עמ ןוא םנעה עדייב רַאפ ןעמונעג

 "עג טינרָאג רעבָא םהיא ֿסָאה סָאד .שזדייטס ם'נופ טרהיפעג

 .ןערהיפסיוא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןערהיפוצסיוא טרהעטש

 .םיהַא זנוא טימ גידנעהעג ןיוש ,טדעררעד עגירעביא סָאד טָאה רע

 רַאפ טדערעג גנַאפ ךָאנ רע טָאה ,םייהַא ןעמוקעג ןענעז רימ זַא ןוא

 בייוו ןייז רַאפ ןוא הכרב ןירענעווש ןיימ רַאפ ןוא ןעמַאמ ןיימ

 ןעשיווצ ןעוועג ךיוא ןענעז לערנעמ רבח ןייט ןוא ךיא .לעבייט

 ,ט'הנעט'עג טָאה יניּפ גילדעוו זַא ,טכַאד רימ ןוא .רערעהוצ ידו

 םָאה יניּפ זַא .רעבייוו טימ טדער טהעג רָאנ .טכערעג רע זיא

 ַא טימ הכרב ןירעגעווש ןיימ ןָא ךיז טפור ,טדערעגנָא טוג ךיז

 | : יא רעגייטש רהיא יוװ ,לשמ

 םהיא טעליוק עמ יצ ,קוליח ַא רַאפ קידניא םעד זיא סָאװ ---

 ...? רדס םוצ חסּפ יצ ,הדועס רעד וצ םירוּפ

 ...1 הכרב טימרעד טניימ סָאװ ,רהיא טסייוו רעמָאט

: 

 זיא קיירטס רעד ,גָאט א ןוא גָאט ַא קעוװַא טהעג עלייוורעד

 ןעגניטימ .ןעזייַא ןוא להָאטש ןענעז רעטייברַא יד ..קיירטס ַא

 יד .ץַאלּפ םעיינ ַא ףיוא לָאמ עלַא ןוא .גָאט עלַא ןעמ טבַאמ

 .קדַאטש ךיוא ךיז ןעטלַאה ,ןעגָאז ךיא רעה ,סרערושטקעפונַאמ

 ױזַא .ןעבעגכָאנ ןעזומ רעבָא ןעלעוו ייז .ןעבעגכָאנ טינ ןעליוו ייז

 -סיוא טינ ןעלָאז רעטיײברַא יד סָאװ ,ךַאז ַא ָאטינ .עלַא ןעגָאז
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 ,פעטימ ןעטצעל ם'ייב ןיוש טלַאה סע ! עקירעמַא זיא'ס .,ןערהיפ
 ערעזנוא ןעגָאז ױזַא ! טלעװ קע ןיא ,ןעפלעה טינ טעװ סָאד זַא
 -םיונוצ ךיז ןעלעוו רימ ?לעטימ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ טייל
 -ברוד ןעלעוו רימ ןוא קרָאי-וינ ץנַאג ןופ רעקיירטס עלַא ןעלמַאז
 רעדנעזיוט ,טסייה סָאד .שטרַאמ 8 טימ ןעטירטפ יד רעביא ןהעג
 יד טימ ןערעיצַאּפשכרוד ךיז ןעלעוו סרעדיינש רעדנעזיוט ןוא
 ןיא ?עדנעמ רבח ןיימ ןוא רימ .טדָאטש רעד רעביא ןענהָאפ
 עשז טדער .עטשרע יד ןייז ןעלעוו רימ ,ןעלעפעג אקוד סָאד
 זַא ,יז טגָאז ,הכרב ןירעגעווש ןיימ יװ ,ענידיא ַאזַא טימ רעבָא
 -לָאס ןיא ךיז ןעלעיּפש רעדניק יװ ,סיוא סָאד טהעז רהיא ייב
 רהיא טָאה ...'ךיש ערעייַא הריבע ןייֵַא, :םגאז יז ...ךעלטַאד
 רהיא טָאה רע סָאװ ,ןערעה ןוא ן'יגיּפ רעזנוא ןעקוקנָא טפרַאדאב
 ! ףיורעד טנַאזעג

 ז

 ךיא = ,טייוו ץנַאג קיירטפ ן'טימ ןעטלאהעג ןיוש ןעבָאה רימ
 טיירג עמ יװ ,טיירגעגוצ ןיוש ךיז ןעבָאה לפעדנעמ רבח ןיימ ןוא
 ןיא בוט םוי א זיא טלָאמעד ,יַאלושזד ןעטרעפ םעד וצ וצ ךיז
 סרעקערק"רעייפ יד טימ טירטס רעד ףיוא טסיש עמ .עקירעמַא
 .ןעשטנעמ ַא טע'גרה'רעד עמ זַא ,ןעמ טגָאז ,ךיז טפערט סע ןוא
 ,..םיאנוש יד ןופ טיירפַאב ךיז ןעבָאה ןעטַאטש עטגינייארַאפ יד סָאוו ,נָאט רעד ךָאד זיא סָאד ? יַאלושזד רעטרעפ רעד -- טייקגיניילק ַא

 ףע .יניּפ טכַארבעג זנוא טָאה העידי יד .ןעשטנעמ ַא טע'גרח'עג ןעמ טָאה טירטס לענַאק ףיֹוא .החמש יד ןערָאװעג טרהעטשרַאפ זנוא זיא .גיד'בוט-םוי ןעוועג ןיוש ןענעז לעדנעמ ןוא ךיא
 יכָאװו, :עמַאמ יד םהיא םגערפ .רעטסגנעג ַא ,רע סגָאז ,ןעוו -ענ זיא וע .טדיוט םעד טנעידהַאפ טָאה שטנעמ רעד זַא ,טגָאז רע .ןעטע'גרה'עג םעד ןעהעזעג טָאה ןוא טרָא ן'פיוא ןעוועג זיא
 "! בננ ַא ןופ רעגרע , :יניּפ טגָאז "ס בנג ַא ? רעטסגנעג ַא טסייה
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 ַא ןופ רעגרעג :יניּפ טגָאז "? ןלזנ ַא :עמַאמ יד םהיא טנערפ

 "? ןלזג ַא ןופ רעגהע ןייז ןָאק סָאװ, :עמַאמ יד טגערפ "'! ןלזג

 ןלזנ ַא םורָאװ .ןלזנ ַא ןופ רעגרע זיא רעטסגנעג ַא, :יניּפ טנָאז

 -נעמ םעד .ןלזנ רענעגנודעג א זיא רעטסגנעג ַא ןוא ,ןלזנ א זיא

 ויא .סרעקיירטס יד ןעגָאלש לָאז רע ,ןעגנודעג ןעמ טָאה ןעשט

 ןעטסָאמראפ ךיז טָאה ןוא ןירעקיירטס ַא ?עדיימ ַא ןעלַאפַאב רע

 -עגפיונוצ ךיז ,ענעז ,דלַאוג ַא טכַאמעג יז טָאה .ןענָאלש וצ יז

 ןעמ טָאה רהעמ ...געלשעג ַא סױרַא זיא'ס ןוא ןעשטנעמ ןעפָאֿל

 "םורַא טָאה רע  ,טינרָאג ןעמוקַאבסױרַא טנָאקעג טינ ן'יניּפ ןופ

 טעניּפעג טָאה רע .קירוצ ןוא ןיה סיפ עגנַאֿכ ענייז טימ טנַאּפשעג

 ךיז טָאה רע .רעייפ טימ טצירּפשעג טָאה רע .המשנ רעד טימ

 : ןעמענ טימ ןוא רעטרעוו טימ ןעטָאשעג ןוא רָאה יד ייב ןעפירעג

 ! ןלָאקניל ,יַאייֵא ! ןָאטגנישַאװ ,יַאייַא ! סובמולָאק ,יַאזיַא --

 זיא ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה יניּפ --- ןעוועג זיא ףוס רעד

 ! ןעפָאלטנַא

 .ח

 ךימ .ןעפַאוטעג זנוא סָאד טָאה ?ייוורעד ,סָאװ סיּפע זיב

 ההיא ייב ןערָאװשעג ךיז טָאה עמַאמ יד .,לעדנעמ רבח ןיימ ןוא

 ןעזָאלסױרַא טינ זנוא טעוװ יז זַא ,ןעבעל רהיא ייב ןוא טנוזעג

 םינ ,ךימ םינ !טלעוו רעד ןיא טפעג ןייק רַאפ טירטס רעד ףיוא

 "יו םורָאװ .ןעלבייט טינ ןוא ן'הכרב טינ ,ן'והילא טינ ,ןעלדנעמ

 טע'גרה עמ זַא ,טייוו ױזַא ,יז םגָאז ,ןיוש טלַאה סע זַא דלַאב

 ןעפרָאװעגנָא טָאה יז ! טלעוו קע ןיוש זיא --- טירטס ןיא ןעשטנעמ

 א יװ ,םנייוועצ ךיז טָאה לעבייט זַא ,דחּפ אזַא ןעמעלַא זנוא ףיֹוא

 יד טָאה ...! דניצַא זיא יניּפ רהיא ואוו ,טסייוו טָאג .דניק ןיילק

 סָאד ןעדערסיוא ןעמונעג טָאה ןוא זנוא ןָא ןעסעגרַאפ ןיוש עמַאמ

 ןוא .טָאג ןעקרַאטש ַא ןעבָאה ריס זַא :;ןעלבייט ךַאבענ ץרַאה

 םימ טעװ רע זַא ןוא .ןהעשעג טינ רָאנ ץיניּפ רהיא טעװ סע זַא
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 וצ ןַאמ א ןייז טעװ רע זַא ןוא .םייהַא םולשב ןעמוק ףליה ס'טָאג
 הצרי םא ,ןעלעוו סָאװ ,ךעלרעדניק ענייז וצ עטַאט ַא ןוא בייוו ןייז
 רניק ןייק לעבייט ךָאנ טָאה לייוורעד םורָאװ  ,ןייז לָאמַא ,םש
 לָאמַא ךָאנ טעװ יז זַא ,טפָאה ןוא ךיז טרעטקָאד יז .דניר ןייק ןוא
 ,רעדניק ןעבָאה

 .,עמַאמ יד טנָאז --- ! רעדניק ךפ ַא ןוא --
 ןיימ ןופ שטַאּפ א ּפַאח ןוא ךיא גָאז -- ! יאולח ןמֶא --

 ןעּפוטש טינ לָאז ןוא ץעגייש ןייק ןייז טינ לָאז ךיא ,והילא רעדורב
 ...םינ ףרַאד עמ ואֹוּו ,ןיהַא גנוצ יד

 .ט

 רע זיא ןעמוסעג ןוא .יניּפ ןעמוקעג -- טָאג זיא טביולעג
 עמ סָאװ ,רעטסגנעג רעד שטנעמ רעד : הלודג ַא ,החמש ַא טימ
 עקילַאק ַא רָאנ .ןעבעל טעװ ןוא טבעל ,טעגרה'עג םהיא טָאה
 "רעד טינ םהיא טָאה עמ .גיבייא ףיוא ןעביילב ןיוש רע טעוו
 .טע'גרה'עגנָא טוג ױזַא רָאנ םהיא טָאה עמ .טדיוט ףיוא טע'גרה
 ,טנאה ַא ןעכארבעגרעביא ןוא גיוא ןייֵא טצעזעגסיוא םהיא טָאה עמ
 יד רעבָא טָאה "! רעטסגנעג ןייק ןייז טינ רע זָאל -- הוצמ א,
 רע סָאװ ,יז טגָאז ,ןייז ךיז רע זָאל, : תונמחר םהיא ףיוא עמַאמ
 םהיא טימ ,יז טנָאז ,ךיז רע זָאל ,?עמיה ןיא טָאג ַא ןאהרַאפ .זיא
 ךעביא םהיא לָאז עמ ,םהיא טמוק ,יז טנַאז ,סָאװ רַאפ .ןענעכער
 ןייז גידלוש ןענעז סָאװ ? גיוא ןייֵא ןעצעזסיוא ןוא טנַאה ַא ןעכערב
 .."? עקילַאק ַא ןעטַאט ַא ןעבָאה ןעלָאז ייז ,ךַאבעגנ רעדניק ןוא בייוו

 ּפ
9 

 ןהֶא םורַא ןעהעג רימ ןוא ,ןעגיוצרַאפ ךיז טָאה קיירטס רעד
 יד .שטנעמ סיוא זיא והילא רעדורב ןיימ .טײברַא ךָאטש ַא
 סָאװ ,טָאג רעד זַא ,טגָאז יז .ץרַאה סָאד סיוא םהיא טדער עמַאמ
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 "רַאפ טינ אמתסמ זנוא טעוװ ,עקירעמַא ןייק טכַארבעג זנוא טָאה

 דניירפ עטוג ערעזנוא ןוא רעקעב רעד הנוי ןתוחמ רעזנוא ,ןעזָאל

 -עביא יד ןוא ךעדניבנייַא רעד השמ ןַאמ רהיא ןוא עבָארג יד יסעּפ

 זנוא ןעטסיירט ןוא גָאט עלַא ןעמוק דניירפ עטוג ןוא דניירפ עגיר

 דרע רעד וצ זיא לעמיה רעד זַא ,ןעגָאז ייז .רעטרעוו עטוג טימ

 ןעבעל זומ עמ ןַא ,ןעבירשעג סָאד טהעטש ואוו .ןעלַאפעג טינ

 ןהֶא ןעבעל ַא ןעכַאמ ןָאק עמ ?יירעדיינש ןופ רָאנ עקירעמַא ןיא

 יװ ,ןעלהעצרעד ךייַא ךיא לעװ טא ?היארהו .ךיוא יירעדיינש

 :עקירעמַא ןיא ןעבעל א ןעכַאמ רימ ױזַא
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 .ה

 ַא ןעכַאמ רימ ױזַא יו ,ןעלהעצרעד ךייא הענ ךיא רעדייא
 ןענעכערסיוא רעהירפ ךייַא ךיא זומ| ,דנַאל םעיינ םעד ןיא ןעבעל

 ןוא דניירפ ערעזנוא ןופ עקירעמַא ןיא ָאד זיא רעוו ,ןעמענ יד ייב
 זייווכעלסיב ךיז רימ ןעבָאה ןעקנַאד ֹוצ ייז רָאנ ?ייוו ,עטנַאקַאב

 ךיז טזָאל .ןעבעל ַא ןעכַאמ וצ ןעביוהעגנָא ןוא טייברַאעגפױרַא
 ,ערה-ןיע ןייק --- עטנַאקַאב ןוא דניירפ ָאד ןעבָאה רימ זַא ,סיוא

 טלעקעּפעגרעבירַא ךיז טָאה עקוועלירתכ ץנַאג !גיוא זייב ןייק

 םייה רעד ןופ ןערהָאפקעװַא רעזנוא ךָאנ .עקירעמַא ןייק ,רעהַא

 .שינעפיול ַא ,המוהמ ַא ,הלהב ַא ןעטרָאד ,ייז ןעגָאז ,ןערָאװעג זיא
 ַא ,םָארגָאּפ רעניד'ארומ א ,ייז ןעגָאז ,ןעכַארבעגסױא טָאה סע
 !רעייפ ן'טימ קעװַא זיא טדָאטש ץנַאג -- הפרש ַא ןוא הטיחש

 ַא ץיגרע ואוו .עמַאמ יד -- סעיינ יד טכַארבעג זנוא טָאה רעוו
 ?ןענַאװ ןופ .עמַאמ יד עריואוועג עֶלַא ןופ רעהירפ דרעוו ,הרצ
 ןַאהרַאפ זיא'ס .להוש רעקוועלירתכ רעד ןופ .שרדמה:תיב ןוע

 :קרָאידוינ ןיא ?הוש אזא
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 ,ןירַא טדָאטש ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ ןזַא ,ךָאו עטשרע יד
 וצ ןיהואוו ,?הוש ַא ףיוא טגערפעצ ךיז ?כ-םדוק עמַאמ יד טָאה
 ןַאהרַאפ ,םשה ךורב ,קרָאירינ ןיא ןענעז .ןענװַאד תבש ןהעג
 יכעּפ הנכש רעזנוא זנוא טָאװ ,טירטס רעדעי ףיוא טעמכ ןעלהוש
 זיא ?הוש יד .ןיירא ?הוש ןיא תבש ןעטשרע םעד טרהיפעגּפָא
 -ראד ןענוואד סָאװ ,ןעדיא יד ,טסייה סָאד .?הוש רעזנוא יקַאט
 ןעמָאנ |טימ טסייח יִז .לעטדעטש רעזנוא ןופ עלַא ןענעז ,ןעט
 יד, רעדָא .עקוועלירתכ ישנא 5ארשי ? 2
 רעד טרָאד ךיז רימ ןעבָאה .2לחהוש רעקוועלירתכ
 ,טפערט .טדָאטש רעזנוא ןופ עטנאקשב ךס ַא םימ ןעהעז
 -כַא טימ ןייז טעװ רהיא זַא ?ןעהעועג רימ ןעבָאה ןעשעוו
 םעד -- סנעטשרע .ןעפערט טינ ךיוא רהיא טעװ ,ּפעק ןהעצ
 .ףראב רעסיױרג רעד טימ ןוח םעד רעבישרעה רעזנוא .ןזח
 ףיוא ,לערעגניז א לָאמַא ןעוועג םהיא ייב ןיב ךיא סָאװ ,דעד סָא
 .ןיצכָאד ןייז טימ ןעגָארטעגמורַא ךיז בָאה ןוא ,טקנעדעג רהיא
 ןיא ,ןעטרָאד ךָאנ ןעברָאטשעג זיא דניק סָאד ,עקילַאק ַא דניק ַא
 רעד טימ ןזח רעד רעכ-שרעה ןוא .םָארנָאּפ תעשב ,םייה רעד
 ןוא עקירעמַא ןיא ָאד עלַא ןענעז רעדניק ערעטלע יד טימ עט'נזח
 א ןוא ?הומ א ןוא ןזח ַא ָאד זיא רעב"שרעה .ןעבעל ַא ןעכאמ
 טָאד טסייה ָאד .דמלמ טינ סָאד טסייה ָאד .ךיוא ךמלמ
 .רעדניק יד טשטיט רע ?ייוו 4 רעשטיט סָאװ רַאפ ."רעשטיט ,
 .ןעהעז טינ לָאז רענייק ,דייהרעליטש ייז טּפיינק רע ,טסייה סָאד
 ןיוש ךייַא בָאה ךיא יװ ,טינ ָאד ןעמ רָאט דניק ַא ןענָאלש תמחמ
 רָאנ .הסנרּפ ןייט ץנַאג ָאד ,ןעמ טגָאז ,טָאה רעבישרעה .טנאזעג
 זיא ןעזיא ,טסייה סָאד .טשרעדנַאעגרעביא קרַאטש ךיז טָאה רע
 .ןָאהטעגנָא שרעדנַא טהעג רע רָאנ ,ןעוועג סָאװ ,רענענייא רעד רע
 ןעמ טלָאװ ,אד יו שילעּפַאק ַאזַא ןַא םוהט רע ןעוו םייה רעד ןיא
 .טצריקרַאפ ךיוא םהיא ייב זיא עטָאּפַאק יד .ןעפָאלעגכָאנ םהיא



 131 קרַאודוונ ןוא עקוועלירתפ

 .טינ רע טעּפעשט רדרָאב יד רָאנ .טקאהעגרעטנוא תואּפ יד ןוא

 .טָאה ,עקירעמַא ןיא ,ָאד .דרָאב יד ערעדנַא רעבָא םהיא .ןעּפעשט

 םנייפ טָאה דיא רעכילרהע ןייֵא יוװ רעגרע .דרָאב ַא טנייפ ןעמ

 םירטס ןעטימ ןיא טּפַאטרעד םהיא ןעבָאה ןעטלעמונַא .ריזח

 םהיא ןעבָאה ןוא -- ַאד ייז ןעסייה "סרעפיול, --- .ךעל'מיצקש

 ןענעז ןעדיא סָאװ ,קילג ַא ,דרָאב יד ןערעשּפָא טלָאװעג רָאנ

 "סרעפיול , יד ןופ טעװעטַארעגסױרַא םהיא ןעבָאה ןוא ןעמוקעגנָא

 יד רע טלַאהַאב ,טירטס ןיא טהעג רע זַא ,יִא טלָאמעד ןופ .טנעה

 .קָאררעביױא ם'ניא דרָאב

 סָאװ ,ערעב רעד זיא סָאד .ָאד ךיוא זיא רעטסוש רעד ערעב

 -סױרַא לָאמַא ןעמונעגרעטנוא טָאהעג ךיז טָאה והילא רעדורב ןיימ

 ערעב טָאה ,טקנעדעג רהיא בוא זיימ יד םהיא ייב ןעביירטוצ

 ,ןעכַאז ןעטכַארטסיוא .תואמזוג ןעלהעצרעד וצ בעיל רעטסוש רעד

 ריא ַא ןיא רע ,טסייה סָאד .ןעגיולפעג טינ ,ןעגיוטשעג טינ סָאװ

 ָאד זיא רע ."רעפָאלב , ַא ןעפורעגנָא סע דרעוװ ָאד .,רענניל א

 טלהעצרעד רע םייה רעד ןיא סָאװ ,רעטסוש רעבלעזרעד ךיוא

 ַא שטָאח ןייז לָאז'ס ןעוו זַא ,ןעקילג עכלעזַא יירעטסוש ןייז ןופ

 ָאד זיא רע ןַא ,טגָאז רע .טוג ןעוועג ךיוא טלָאװ ,תמא לעטירד

 טנָאז ,לעוויטש ענייז טיממ .עקירעמַא ןיא רעטסוש רעטסערג רעד

 טרעווש רע .דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא םורַא ךיז ןעמ טגָארט ,רע

 רעד זַא ,דמושמ ַא ןעביולג געמ עמ סָאװ ,תועובש עכלעזַא טימ

 .לעוויטש רֶאַּפ ַא םהיא ייב טלעטשַאב ךיז טָאה ןיילא טנערזערּפ

 -יטש ס'טנעדזערּפ ן'טימ השעמ יד זַא ,והילא רעדורב ןיימ טנָאז

 רעטסוש רעד ערעב סָאװ ,השעמ יד יו ,תמא ױזַא טקנוּפ זיא ?עוװ

 . ייב ןעבָאה זיימ יד ױזַא יװ ,טלהעצרעד טַאהעג לָאמַא זנוא טָאה

 עכלעזַא טלהעצרעד רעצימע זַא ,ָאד ...ץַאק ַא ןעסעגעגפיוא םהיא

 רעדָא ,"קיניישט ַא טקַאה , רע זַא ,םהיא ףיוא ןעמ טנָאז ,תוישעמ
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 טקַאה רע, רעטרעו יד רעסעב טלעפעג רימ ."טפַאלב, רע זַא
 בָאה ךיא זַא ,ןעלעפעג קרַאטש ױזַא רימ זיא סע ."קיניישט ַא
 -ענסיוא בָאה ךיא ,טסייה סָאד .רעיּפַאּפ ףיוא טּפַאחעגפױרַא סע
 שיט ן'פיוא .,רעמַאה ַא טלַאה רע יװ ,רעטסוש םעד ערעב טלהָאמ
 סָאװ ,יד עֶלַא ...םהיא טקַאה רע ןוא ,קיניישט רעסיורג ַא טהעטש
 .רעטכעלעג רַאפ טעשטַאקעג ךיז רעבָאה ,דליב סָאד ןעהעזעג ןעבָאה
 .פעכיימש ןעבלַאה ַא טקנעשעג ךיוא טָאה וחילא רעדורב ןיימ ןליפא
 -נעמ ךַאמ ךיא סָאװ ,רַאפרעד טינ רהעמ ןיוש ךימ טגָאלש רע
 סָאװ ָאטינ זיא'ס זַא, .:טגָאז ןוא רָאנ טעשטרוב רע .ךעלעשט
 ..."קסע ןייֵא ךיוא סָאד זיא ,ןוחט ןצ

 .ד

 עלַא סָאװ ,דיגנ רעד יסָאי בר ? רהעמ רהיא טפרַאד סָאװ
 -טירד ַא שטָאח ,ןעדאש ןייז ץוח ,זנוא ייב ןעשנואוועג ךיז ןעבָאה
 רעבָא ןיוש ןיא רע .,עקירעמַא ןיא ,ָאד ךיוא רע זיא -- ,קלח
 טע'גרה ענקעווַא טָאה םהיא ?השעמ יד זיא סָאװ .דיגנ סיוא
 ןיילַא רע טָאה אפוג םָארנַאּפ ם'נופ ,טסייה סָאד .םָארגָאּפ רעד
 .םהיא ןעמ טָאה טריבַארעג ,טסייח סָאד .ןעטילעג קרַאטש ױזַא טינ
 חרוחס יד .,ןעסירעצ טנַאװעגטעב סָאד .,ןעכָארכעצ ֿלעבעמ סָאד
 תמחמ טינ ייז ןעמ טָאה ןעגָאלשעג רָאנ .,ןעמונעצ טיילק ןופ
 .טכענ יירד טימ געט יירד רעלעק ַא ןיא עלַא ןעגעלעג ןענעז ייז
 ןעוועג טלָאװ גנידסלַא סָאד .רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא טינ רעיש
 ענייז עַלַא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא קילנמוא סָאד .הרצ עבלַאה א
 -נָא טזומעג ךיוא רע טָאה .טצעזעגנָא םהיא ןעבָאה תובוח-ילעב
 ,חוטב שיא אזַא זַא ,רעגײטשַא ,טכערעג ךיז טלָאװ רעוו .ןעצעז
 ? עקוועלירתכ ןופו ןעפױלטנַא ןוא ןעצעזנָא ןעפרַאד לָאז ,יסָאי בר יו
 .עקירעמַא ןייק --- ןיחואוו ,ןעפָאלטנַא רע זיא טכַאנייב ןעטימ ןיא
 רע ױזַא יז ,רהיא טקנעדענ ,לעניוא ן'טימ ךינעה לעדנהוז ןייז
 טציא ? עקירעמַא ןייק רהֶאּפ ךיא סָאװ ,רימ ןופ טכַאלעג טָאה
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 טהעזרעד רע זַא .ןעטירטס יד רעביא ָאד םורַא ךיו רע טּפעלש

 ןָא טינ ךיוא טנייה ךָאנ םהיא טהעטש סע .רע טמױלטנַא ,ךימ

 זַא ,טגָאז לעדנעמ רבח ןיימ ! תולדג ס'נמה .רימ טימ ןערער וצ

 טָאה לעדנעמ .לעניוא ערעדנַא סָאד יולב ןעכַאמ םהיא ןומ רע

 .ךיז ןופ טזָאלב עמ זַא רעדָא ,רעביא ךיז טמענ עמ ןַא ,טנייט

 .ה

 יד עכ'השנמ ןוא אפור רעד השנמ סָאװ ,זיא ץלַא ןופ רענעש

 רעייז םתסה ןמ ךָאד טקנעדענ רהיא .ָאר ךיוא ןענעז עט'אפור

 ערעייז טימ ,לעשנייוו ערעייז טימ ,סעקשרעפ ערעייז טימ ןעטרָאג

 ךיור ן'טימ קעװַא גנידסּלַא סָאד זיא ? ןערַאב ערעייז טימ ןוא לעּפע

 רעייז טימ בוטש רעייז טנערברַאפ ייז טָאה עמ .רעייפ ן'טימ ןוא

 טלָאװ ,ןעקוקנָא יז טלָאז רהיא .שַא גנידסלַא ןופ טבַאמענ ,ןעטרָאג

 .טלַא ןוא יורג ןערָאװעג ייז ןענעז עדייב .טנעקרעד טינ ייז רהיא

 יז ןוא ,סעשזדנַארַא טימ ןוא לעּפע טימ טרַאקשוּפ ַא טּפוטש רע

 יד טגָאז -- העװ ןוא ךָא זַא; .ייט ס'יקצָאסיװ טימ טלעדעּפ

 ןענעז ייז סָאװ ףיוא --- ןעגיוא יד ףיוא ןערערט טימ עניימ עמַאמ

 : ..."ןעמוקעגרעביא

 ןוא ,והילא רערורב ןיימ טגָאז --- ! הרּפכ ענייר ענעש ַא --

 יז .עט'אפור יד עכ'השנמ ףיוא הוצמ ַא .םהיא טימ טלַאה ךיא

 ןעטליופרַאפ ַא ןַאמערָא ןייֵא טעװעלַאשזענג .עט"עשר ַא ןעוועג זיא

 ךיא זַא ,טניימ יז .םיוב ם'נופ ןעלַאפעגּפָארַא זיא סָאװ ,לעּפע

 -עג לָאמַא ךימ טָאה עמ ױזַא יו ,השעמ יד ןעסעגרַאפ ןיוש בָאה

 ךיא לייוו ןעקנעדעג סע לעוו ךיא ...ןעטרָאג ןיא רהיא ייב טקַאּפ

 ! ןעבעל לעוװ

 נ

 רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז ןעבָאה רימ סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 ערעזנוא טעװעמָארנָאּפעג םייה רעד ןיא טרָאד ןעמ טָאה ,דנַאלסױא

 .רעזייה יד טנערבעג ןוא ןעטיילק יד טריבַארעג ,ןעדיא רעקוועלירתכ
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 וצ טפיוקרַאפ ןעבָאה רימ סָאװ ,בוטש עבלַאה רעזנוא זַא ,הרנס ַא
 רעד יליז ןוא ,ןערָאװעג טנערבענּפָא ךיוא זיא ,רעדיינש םעד יִליֵז
 רעד .ןעוועג יו רעדיינש ַא זיא רע .,עיה טרעטציא זיא רעדיינש
 תיבהזלעב ַא ןעוועג רע זיא ,םייח רעד ןיא ,טרָאד סָאװ ,זיא קוליח

 לָאמַא .םענעי ייב רע טײברַא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ןוא ,ךיז ראפ
 ןיֵא רע ןיא לָאמַא ןוא ,ןעזיוה ייב ?רעסערּפרעטנוא , ַא רע זיא

 ענייז ,רע טגָאז ,טנעידרַאפ רע .ןישַאמ רעד ייב ?רעטיידּפָא
 ,רע טגָאז ,ןעועג םהיא טלָאװ סע .ךָאו א רעלָאט טכַא-ןעבעיז

 ענייז ןיירא םהיא ןעננערב ,ןעבעל א ןעכַאמ וצ ףיוא ךילגיצניוו

 לָאמ יירד -- ךעלדיימ עֶלַא ןוא ,רע טָאה רעדניק יירד --- רעדניק

 ָאד ןעסייה רעדמעה ."סטריוש , ייב ןעטײברַא ייז .לעיפ ױזַא

 ןעסייה סָאװ רַאפ ,והילא רעדורב ןיימ ייב ךיא גערפ .,"סטריוש,
 טסייו רע זַא ,והילא רעדורב ןיימ טנָאז ?"סטריוש , רעדמעה

 ."סטריוש , טרָאװ סָאד ךיז טמענ סע שרוש א רעסָאװ ןופ ,טינ
 שרוש םעד טינ טסייוו רע יאמ?ל ,יניּפ רבח רעזנוא םהיא וצ טנָאז
 ערעדנַא ןופ זַא ,והילא טנָאז 4 רעטרעוו ערעדנַא ךס ט ךָאנ ןופ
 ןופ, :יניּפ םהיא טנערפ .שרוש םעד ָאי רע טסייוו דעטרעוו
 ןיא סָאװ ראפ ןוא ,"רעשטוב , טרָאװ סָאד ךיז טמענ עשז ןענַאװ
 בצק ַא סָאװ ,ראפרעד  :והילא םהיא טנָאז ?? בצק 8 רעשטוב

 :יניּפמ םהיא טגערפ .."ךעלקיטש ףיוא שיילפ סָאד טרעשטובעצ

 -ּמִא  ָאד טסייה רעדיינש א סָאװ ,סע ךיז טמענ עשז ןענַאװ ןופ ,
 ...סָאװ ...סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד , : וחילא טנָאז ?? ?רעטייר

 ביוחמ ךיא ןיב סָאװ  רימ וצ טעּפעשטענוצ ךיז וד טסָאה סָאוװ
 -עמַא ןיא ָאד טנָאז עמ םָאװ ,רעטרעוו עלַא ןעשטייטרַאפ וצ ריד
 ?ל עקיר

 --- } ךילקילג טינ ריד ןופ דרעװ עמ ! טינ יירש { ַאשש --

 רָאנ םוק --- .םינּפ ן'טימ רימ וצ סיוא ךיז טהערד ןוא יניּפ טגָאז

 וד טסלָאז ,ךַאז ַא סיּפע ןעסיוו טסליוו וד זַא ..יתנטק ,רעהַא

 .טינ טסייוו רע םורָאװ ,וחילא רעדורג ןייד ייב ןענערפ םינ לָאמנייק
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 ךיי טשימ --- ! ןעטדיוט ַא ןּופ רהעמ עדייב טסייוו רהיא ---

 .188 רהיא רַאפ ןייֵא ךיז טלעטש ןוא הכרב ןירעגעווש ןיימ ןיירַא

4 

 בָאה ןוא ןעכַאז עגיטייז ןופ טדעררַאפ ךימ ךיא בָאה ?ייוורעד

 ערעזנוא ןופ רעוװ ,ןענעכערסיוא ןעמונענ בָאה ךיא זַא ,ןעסעגרַאפ

 ס'יניפ רבה רעזנוא ץוח ַא .,עקירעמַא ןיא ,ָאד ןענעז עטנַאקַאב

 ויא'ס ןוא .עקירעמַא ןיא דניצַא עקוועלירתכ ץנַאנ זיא ,החּפשמ

 ס'יגיּפ .וצוצרעהַא ףיוא ךיז טביולק החּפשמ ס'יניּפ זַא ,הרבס ַא

 -רעגייז רעד רואינש רעטעפ ןייז ןוא ,קינַאכעמ בייל-שרעה ,רעטָאפ

 -עגסױרַא גנַאל ןיוש ןעטלָאװ ייז זַא ,ץיניּפ וצ ןעביירש רעכַאמ

 -סױרַא ייז לָאז עמ ,ייז ןעטעב .סָאװ טימ טינ ייז ןעבָאה ,ןערהָאפ

 י'נעּפ ַא וצ ינעּפ ַא רעטציא רימ ןעביולק .,ןעטרַאקסּפיש ןעקיש

 ףיוא רעלָאט עכילטע עטשרע יד ןעביולקפיונוצ ןעלעוו רימ זַא

 -ספיש ןעקישסיורַא ייז רימ ןעלעוו ,בָאנפיוא ןייֵא ןעלהָאצוצניַא

 ףליה ס'טָאנ טימ ןעלעוו ייז ןוא .ןעלהָאצוצסיוא ףיוא ןעטרַאק

 עגידעל טימ טינ רעהַא ןעמוק ייז םורָאװ .ןעלהָאצסיױא סיוועג

 םכַארטעגוצ טָאה רע זַא ,טביירש קינַאכעמ רעד בייל-שרעה .טנעה

 ןעבָאה םהיא וצ ףרַאד עמ סָאװ ,ןעוויוא ןימ ַאזַא .ןעוויֹוא םעיינ א

 זיא סָאד ?ױזַא יװ .טינ רָאנ עלָאג טעמכ .ץלָאה גיצניוו רהעז

 ַא טרהעלקעגסיוא טָאה רעכַאמרענייז רעד רואינש ןוא ...דוס ןייז

 .םישודח ףיוא ןעקוק ןעפיול טעוװ עקירעמא ץינַאנ סָאװ ,רענייז

 סָאװ ,ןערעה רהיא טעװ ?  רענייז ןימ ַא רַאפ סָאד זיא עשז סָאוװ

 .םייה רעד ןופ ן'יניּפ וצ טביירש עמ

 .ח

 ַא טימ רעגיײז-טנַאװ רעכילנהעוועג ַא זיא ןיילַא רעגייז רעד

 ךיז טקוק רהיא זַא ?ןעד סָאװ רָאנ .טַאלברעפיצ ןעכילנהעוועג

 ןוז יד טלהָאמענסױא רהיא טהעזרעד ,טַאלברעפיצ םוצ וצ טונ
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 ןעמ טהעז גָאטײב .ןערעטש ףלעווצ עלַא טימ הנבל רעד טימ
 .ןערעטש יד טימ הנבל יד -- טכַאנייב ןוא .ןוז יד סױרַא רהעמ
 רעגייז רעד ןעוו ,לָאמ עֶלַא !טייצ טָאה ?ניטרַאפ רהיא םנעז
 ןיילק א ןעניוא ערעייֵא רַאפ ףיוא ךיז טנעפע ,ףלעווצ סיוא-טגָאלש
 .ענַאּפש א טימ רעיציפָא ןייֵא רעהירפ סױרַא טמוק סע ןוא עלעריט
 ַא טוהט רעיציפָא רעד .ןעטנַאקיזומ-ןעטַאדלָאס ףלעווצ ךָאנרעד
 ַא ּפֶא ןעלעיּפש ןעטַאדלַאס ףלעווצ יד ןוא ,עגַאּפש רעד טימ ךַאמ
 ! ןיוש ןוא --- עלעריט סָאד וצ ךיז טכַאמ ,קעװַא ןעהעג ןוא שראמ
 ןיא טלעג ןענעידרַאּפ רענייז ַאזַא טימ ןעמ ןָאק ,רהיא טניימ יו
 -ביה טכארבראפ רעטעפ ס'יניּפ טָאה רעגייז םעד ףיוא ? עקירעמַא
 -תא טעמכ םהיא ייב ןעווענ ןיוש זיא רע ,רהָאי עכילטע עש
 ףיוא ןעבירעצ םָארנָאּפ תעב םהיא ןעמ טָאה .גיטרַאפ ןעצנַאג
 רעגייז ם'נופ ?כש רעד יִבַא .סיוא טינ טכַאמ סע רָאנ ,ךעלקיטש
 טעװ ,עקירעמַא ןייק ןעמוק רָאנ רע ןָאל .םהיא ייב ןעבילבעג זיא
 ,טייר-פלא ,ָאד טגָאז עמ יװ ,ןייז ןיוש

 .מ

 ץלַא ךָאנ ךייא ךיא בָאה --- ןעבעל ַא ןעכַאמ ריס ױזַא יו ןוא
 ,ןענרָאמ היוא ןייז ןיוש ןָאל סָאד רָאנ .טנָאזעג טינ
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 לאדד

 .ןעבעל ַא ןעכַאמ רימ

 .א

 -עג ןוא געוו ַא ףיוא ןענַאלשעגּפױרַא ךיז טָאה רעטשרע רעד

 רע טָאה ןעמעוו ןוא .והילא רעדורב ןיימ ןעבעל ַא ןעכַאמ ןעמונ

 ןיא ןענװַאד תבש עלַא טהעג יז .ןעמַאמ רעד ? ןעקנַאדרַאֿפ וצ

 טָאה .ןעשטנעמ טימ ךיז יז טנעגעגַאב ,שרדמה-תיב רעקוועלירתכ

 רער טימ טניימ סָאד ,עכיטנעדיזערּפ רעד טימ טנעקַאב ךיז יז

 -ערּפ , ָאד טסייה ?הוש ַא ןיא יאבנ ַא םורָאװ .?הוש ןופ עט'יאכבג

 ןופ טלַאה ןוא ענידיא עליואוו ַא זיא עכיטנעדיזערּפ יד ."טנעריז

 ואוו ,לָאמ עלַא טסייוו עמַאמ ןיימ סָאװ ,רַאפרעד .עמַאמ ןיימ

 רעבייװ עניה יד ןוא .טגָאז ןזח רעד סָאװ ןוא טלַאה ןזח רער

 רעדורב ןיימ טנַאז ױזַא .טרעיילשענ ייז טָאה סע רעוו טינ ןעסייוו

 עגיה יד ןַא ,טגָאז הכרב ןירענעווש ןיימ .הכרב בכייוו ס'והילא

 "נַאילרַאב ערעייז ןעזייװַאב וצ רָאנ ןיירא ?חוש ןיא ןעהענ רעבייוו

 הליחמ ןענעז ייז זַא ןוא ,,"סטנַאמייד, סָאד טסייה ָאד .ןעט

 ןייק טינ ןעסייוו ייז זַא ןוא .הכרב טגָאז ױזַא .תומהכ עסיורג

 ןעדער ןוא ןעסערפ טוג רָאנ ןעגָאק ייז זַא ןוא .ףלא ןייק רַאפ םלצ

 סָאד טָא, ןַא ,טנָאז ןוא עמַאמ יד רעביא רהיא טקַאה ...ערה-ןושל

199 | 
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 טרעפטנעראפ ..."ערח-ןושל ךיוא ךָאד זיא ,ןעבעל רעטכָאט ,ןײלַא
 רַאפ טינ ,ענענייא רַאפ סָאד טגָאז יז םורָאװ ,געמ יז זַא ,הכרב ךיז
 -נעדיזערּפ רעד וצ קירוצ םוא ךיז ןערהעק רימ רָאנ ...עדמערפ
 רעקוועלירתכ רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ,ןַאמ רהיא וצ ןוא עכיט
 .להוש

 .ב

 טשרואוו לַאנָאשיײנ ורביה , רעד ןופ טרעהענ ןעוו רהיא טָאה
 .סעסַאבלָאק ע'רשכ עשידיא ןעמ טפיוקרַאפ טרָאד ?"עינַאּפמָאק
 ןיא .ןעשיילפ עטרעכיורעג ןוא ןעננוצ ענעטָארבעג ,עקשיק ערַאד
 ןירַא טמוק רהיא ואוו ,"סרָאטס, ייז ןעבָאה טדָאטש ןעקע עֶלַא
 ,טייצ טָאה ןוא גירעגנוח טנֶעז רחיא ביוא .טשרואוו רשכ ןעפיוק
 רעד ןופ סָאװ-רָאנ ,ךעלעקשיק עסייה ןעגנַאלרעד ךייַא רהיא טסייה
 יװ .טפענעז טימ רעדָא ,ןיירח טימ סָאד טסע רהיא ןוא ,דָאז
 טנָאק ,טלעג ןיא ץרוק טינ טנעז רהיא ביוא .טליו רחיא ױזַא
 רבח ןיימ ןוא ךיא .עיצרָאּפ ַא ךָאנ ןעגנַאלרעד ןעסייה ךיז רהיא
 ןעבָאה ןוא סעיצרָאּפ יירד טלעטשעגנירַא לָאמַא ןעבָאה לעדנעמ
 זיא --- סעיצרָאּפ ייווצ ךָאנ ןעמוקענייב ןעטלָאװ רימ זַא ,טלהיפעג
 ךיא בָאה סָאד טינ רָאנ ...םעדָאפ ןעגנַאנענסױא רעבָא זנוא ייב
 ו ,ןעלהעצרעד טלָאװעג ךייֵא

= 

 רעד .סָאװ טָא זיא ןעלהעצרעד טלָאװעג ךייֵא בָאה ךיא סָאוװ
 ןיא םיתב-ילעב יד ןופ רענייא זיא פהוש רעזנוא ןופ טנעדיזערּפ
 עמַאמ יד טָאה ."עינַאּפמָאק טשרואוו לַאנָאשיינ ורביח,, רעד
 לָאז עמ זַא ,טנעריזערּפ ם'ייב ט'לעוּפ'עג עכיטנעדיזערּפ רעד ךרוד
 טשרואוו לָאנָאשיײנ ורביח,, רעד ןיא וחילא רעדורב ןיימ ןעמענניירַא
 ו ַא ,ןאמסעלייס א סע טסייה ָאד .ןעשטנעמ א רַאֿפ ?עינַאּפמָאק
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 ש יקַאט רָאנ ,ןילַא רעפיוקרַאפ ַא רָאנ טינ ןוא .,רעפיוקרַאפ

 טסייה ןוא ןיירַא טמוק רענייא זַא ,טסייה סָאד .ךיוא "רעטייוו,

 ןעמעש טינ ךיז ןעמ ףרַאד -- ךעלעקשיק עסייה ןעגנַאלרעד ךיז

 טייצ עטשרע יד רעדורב ןיימ וליפא ךיז טָאה .ןעננַאלרעד ןוא

 םעד יסייּפ ,לעדרעב ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ,שטייטס , : טלעקערבענ

 ַא ןייַז לָאז ,םעדייא ןייֵא ס'רעקעב םעד הנוי ןוא ןהוז ַא ס'נזח

 .בָאנ א ןעבענעגקעװַא יִניּפ רבח רעזנוא םהיא טָאה ...*! תרשמ

 ןד -- .רענייב יד ןעבירעג יניּפ םהיא טָאה -- ? וד טסניימ סָאװ,

 טזיכ וד ? עקוועלירתכ םענעטלָאשרַאפ ם'ניא טזיב וד זַא ,טסניימ

 -נעמ עגייפ עכלעזַא ןעבָאה עקירעמַא ןיא { וד טזיב עקירעמַא ןיא

 ,דליברעדנַאװ ַא ,רעלעפנעקָאר ַא ,יגענרַאק ַא ,לשמ? ,וד יו ןעשט

 טסייה ָאד) ךעלעבעווש ןעגָארטעגמורַא ,ןעטעזַאג טימ טלערעּפענ

 יד ןעייל ! טירטס רעד ףיוא לעוויטש טצוּפעג ןוא ("סעשטעמ, סע

 .,ןלָאקניל םַארבייא ַא ןופ ,ןָאטגנישַאװ שזדרָאשזד ַא ןופ עטכישעג

 םעד יסייּפ זַא ,ןעהעז וד טסעוו ,טייל עסיורג ערעדנַא ןופ רעדָא

 ..."ןעלעקשיק ןעפיוקרַאפ ןחעטשנָא געמ ןהוז ס'נזח

 .ד

 קסּפ ןעסואימ ַא טּפַאחעג יניּפ רבח רעזנוא רעבָא טָאה ָאד

 : ןעמענ טימ ןעטַאשעג טָאה יניּפ ןמז ?כ םורָאװ .עמַאמ ןיימ ןופ

 .טרהַאעג טינ רהיא טָאה --- ,דליברעדנַאװ ,רעלעפנעקָאר ,יגענרַאק

 םַארבייא ןוא ןָאטגנישַאװ שזדרָאשזד טנַאמרעד טָאה רע זַא רָאנ

 סָאד טָאה -- ןזח םעד יסייּפ ןעטַאט ןיימ טימ םענייאניא ןלָאקניל

 ןענָאטגנישַאװ טינ ןעק יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז .,ןעסָארדרַאפ רהיא

 רהעז ןָאק סע .ןעווענ זיא ןלָאקניפ םהרבא רעוו םינ סייוו ןוא

 ענעש ץנַאנ ןוא ןעשטנעמ עשיטייל ץנַאג ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,ןייז

 ןעהיצַאב ןעמָאו ס'נַאמ רהיא לָאז עמ ,טינ ?יוװ יז רָאנ .ןעדיא

 ןיא ןעטרָאד ,יז טגָאז ,ןייז ךיז רע זָאל .עקירעמַא ןייק רעהַא

 ילארשי לכ רַאפ ןוא ךייַא רַאפ ןוא רהיא רַאפ ץילמ רעטונ א ןדעדנ
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 טו7צדעלפ

 רערורג ןיימ ןופ שטַאּפ ַא פאה ווא ,דיא גָאז -- ! ןמָא י--
 ,םינפיזייע זיק ןייז טינ לָאז ךיא --- והילא

 .ח

 א טכאמ ןוא רַאשוד 8 טָאה והילא רעדורב ןיימ --- רוציקב
 ןוא שיט םוצ טינאלרעד ןוא ךעלעקשיק טפיוקרַאפ רע .ןעבעל
 ,הוֿפ ץוח ַא ןוא ,דאוו + ועלָאט ףניפ .סנעטשרע ,ראפרעד טמוקַאב
 סָאװ טנייה .הטרעוו סיּפע ךיוא זיא -- ןטסע גָאט ןוא לָאמ ייווצ
 שיילפ ןעמיוק "רָאטס, ןיא ןיירא ןעמוק סע סאוו .סָאד הטרעוו זיא
 ןעטּפַאשטנַאקַאב עיינ רע טכַאמ גָאט עלא 9 ןעשטנעמ טימ טלעוו ַא
 זַא ,גנונעפאה ַא ָאד ןיא סע .קרָאידויז זיפ טייל עטסנייפ יד טימ
 זַאב זיא רע תמחמ .רעכעה ןוא רעכעה ןהעג לָאז רעדורב ןיימ
 .סרעמַאטסָאק יד ייֵכ גי'דובכב רהעז ןוא םיתבדילעב יד ןופ טבעיל
 ,רניק א ס'ועטאט א טנעידַאב םהיא זַא ,האנה טָאה רעמַאטסַאק ַא
 ןיימ טָאה ןורסח עלעקיטש ןייא ...תרשמ רענעריובעג ןייק טיִנ
 ,טבַאדעג ְךייֵא רַאפ טינ ,םהיא טסכַאװ סע סָאװ סָאד --- רעדורב
 -רָאג ןעוועג רע טלָאװ ,דרָאב ןייק ןעבָאה טינ לָאז רע .דרָאב ַא
 ןייז ךיז טָאה ,סיעכהלדוצ ףיֹוא יװ ,רעבָא זיא ,טייריללַא רָאג
 ןוא טיירב רעד ןיא ןעסכַאװעצ םהיא ייב עקירעמַא ןיא דרָאב
 רעד ןיא יו טיירב רעד ןיא רהעמ ,טסייה סָאד .גנעל רעד ןיא
 ,פעדרעב סָאד טנעמעג טלָאװ רע ןַא ,יניּפ םהיא טגָאז .גנעל
 יו יױזַא ."ןעסקיפוצ , לעסיבַא ,טדערעג ןושל רענַאקירעמַא ףיוא
 רערעש ַא וצ טּפַאחעגניירא דיז טאה רע .ןָאהטעג טָאה ,יניּפ ,רע
 ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ("ּפַאש-רעברַאב , א סע טסייה ַאד)
 םעד ןעפרָאװרַאֿפ ןוא (לחוטש אזַא) "רעשט , ן'פיוא ,רע טגָאז
 טלָאמעד ךָאנ טָאה רע תמחמ .טרָאװ ןייק טגָאזעג טינ ןוא ּפָאק
 ,רערעש רעד ןעגנַאגענוצ זיא .שלעגנייא ןייק ןעדער טנָאקעג טינ
 ןעמונעגנָא ,רע טנָאז ,םדיא טָאה ןוא ,סע טסייה "רעבראב , רעד
 -רָאג ןָאהטעג טשינ טָאה ןוא --- יניּפ טגָאז ױזַא -- זָאנ רעד ייב
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 עצנַאג סָאד םּוג טפייזעגנָא רָאנ ,רע .טגאז ,םהיא טָאה רע .טינ

 טינ רהעמ רעטעמילָאג א טימ ןעגנַאגעגברוד ךיז זיא ןוא םינּפ

 זַא ןוא .ןהעטשפיוא ןעסייהעג םהיא טָאה ןוא ,לָאמ ייווצ ןַא

 ןעבעגעג טָאה ןוא ,יניּפ טלהעצרעד ױזַא ,ןענַאטשעגפױא זיא רע

 ףיױא .טגעקרעד טינ ןיילַא ךיז רע טָאה ,לענעיּפש ןיא קוק ַא

 8 ןופ ןמיס ַא ,ןעגָאז טלָאז רהיא ,ןעבילבעג טינ זיא םינּפ ןייז

 טָאה סע .טערבנעשקָאל ַא יװ ,טַאלנ ,סעסנָאװ ןופ רעדָא ,דרָאב

 -העו ..טלעכיימש רע זַא ,ןעזיוועגסיוא ,רע טגָאז ,םהיא ךיז

 טָאה יז !לעבייט בייוו ןייז ןופ טַאהעג טאה רע סָאװ ,העוו

 ןופ ןערָאװעג .קנַארק שזַא זיא ןוא לָאמ ייווצ ט'שלח'ענ ךַאבעט

 עטשרע יד ןעוועג רָאנ רעבָא זיא סָאד ..ןויזב רַאפ ןוא תורצ

 טלָאג יויּפ רחיא .טנהָאוװעגוצ ןיוש ךיז יז טָאה טציא .טייצ

 רעטרע ןייֵא יוז ,סיוא-טהעז ןוא םינּפ עצנאנ סָאד ךָאװ עֶלַא ךיז

 ןיוש םעייק ןוא שלעגנייא רָאנ ןיוש טדער רע .רענַאקירעמַא

 םינ רהעמ רעבָא ןיוש סָאד טננילש רע ."םָאנניאושט , רדסכ

 -ַאמ יד ,ןעבעג גנוטכַא ןעלעוו ךָאנ לָאז רע ןעוו ,וצרעד ...ּפָארַא

 לָאז לעכיטזלַאה סָאד ,ןעליּפשעצ טינ םהיא ייב ךיז לָאז עקשינ

 טינ ,ךיילג ןייז ןעלָאז ןעזיוה עדייב ןוא ,טרָא ןייֵא ףיוא ןייז

 ַא ןעוועג ןיוש רע טלָאװ --- ,ףױרַא רערעדנַא רעד ,ּפָארַא רענייא

 ..טרָאּפס א ,ןעמלעטנעשזר רעצנַאג

3 

 טמַאטש .רע) ּפָאקהערד ןייק ךיז ףיוא ןעכָאה טינ לָאז יניּפ

 רענייז ּפָאק רעד ןוא ,("ןעשנעמּפעק , ןופ החּפשמ ַא ןופ ךָאד

 טסייה ָאד סָאװ ,ןעטפעשעג עסיורג יד ןיא ןעגָארט טינ םהיא לָאז

 טכַאמ רע .ןעבעל ַא ןעכַאמ טנַאקעג רע טלָאװ ,"סענזיב סע

 .ךיז טפרַאוװ רע סָאװ ,זיא ןורסח רעד רָאנ .ןעבעל א ךיוא ױזַא

 ,הלעמ ַא רע טָאה רַאפרעד ,בַאשזד רעדנַא ןייֵא ףיוא לָאמ עלַא

 רע .טלעוו רעד ןיא טיײכרַא ןייק טימ טינ ךיז טסעש רע סאו
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 ןעראש .טירטס יד ןערהעק זיא --- םירטס יד ןערהעק .רעלָאט ַא ןעכַאמ יבַא ,ןעסייה םהיא טעװו רהיא סָאװ ןוהט ךייא טעוו
 זיא --- ןעטעזַאג טימ ןעלדעּפ .ןעלהיוק ןערַאש זיא -- ןעלהיוק
 ַא ןוא הנידמ עיירפ ַא ןיא ,רע טגָאז ,עקירעמַא .טוג יאדוא
 ןעטייברַא ,רע טגָאז ,רַאפרעד .ןענ'הבנג רָאנ ,רע טגָאז ,זיא ןויזב
 ןענ'הבנג ,רע טגָאז ,ןענ'הבנג .טינ ט'הבנג רענייק ןוא עלַא ָאד
 טגָאז ,רענַאקירעמַא ןייֵא רענערָאבעג ַא ,רענעילַאטיא יד רָאנ ָאד
 רענַאקירעמַא ןייֵא ,רלָאנ ןעגיל געמ סע ,ןענ'הבנג טינ טעוװ ,רע
 ךייַא טעוװ ןעגיל ןייק ןוא .ןערַאגּפָא טינ לָאמנייק ךייא טעװ
 רע .יניּפ טגנירד ױזַא .ןענָאז טינ רענַאקירעמַא ןייא לָאמנייק
 עצנַאג סָאד .עקירעמַא ףיוא דעיל ַא טכַאמעג ןליפא ןיוש טָאה
 ךייֵא ךיא ןָאק םעד ןופ תורוש עכילטע .טינ ךיא קנעדעג דעיל
 :םהיא ייב ןַא סע ךיז טביוה ױזַא םִא .גינעווסיוא ףיוא ןעגָאז

 תנידמ סע'סובמולאל,
 .ענירג ראפ דנַאל ַא זיא
 ,ןעבילבעג עניצנייא סָאד
 ..ןעבעל ַא ָאד טכַאמ דיא ַא סָאװ
 סיורג זיא דנַאל סָאד
 ,ףוס ַא ןהֶא ראג

 ,קיגיישט ןייק טינ ןעמ טקַאה ַאד
 " .ףָאלב ןופ טינ ןעמ טסייוו ָאד

 ןעזָאל ןוא ,רעטייוו ןוא רעטייוו םהיא ייב ךיז טגניז ךָאנרעה
 ; םַארג ןימ ַאזַא טימ סיוא רע טזָאל

 ,רשוי ןופ דנַאל סָאד זיא עקירעמַא
 ..."רעסייק ןייק םינ ןוא טנעדיזערּפ ַא טָאה

 "רשוי , זא ,טגָאז רע .והילא רעדורב ןיימ םהיא ןופ טכאל
 םהיא טרעפטנע ."רעסייק , טימ טוג ױזַא טינ סיּפע ךיז טמַארג
 ןעסע ןעמ געמ ,לערגעמ טסייח ןַאמ רעד זַא, :?שמ א םימ יניּפ
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 חור ַא זיא ,רעזייל טסייה ןַאמ רעד זַא ןוא .לעדנעפ ןייז ןופ
 לעד ָאד זיא ואוו : אישק א טלעוו יד טנערפ ...ןעטַאט ןיא םהיא
 ,.." םַארג ַא ןהֶא ןעטַאט ןיא םהיא חֹור א : ץורית רעד זיא ? םַארג

 :נ

 ? ןעבעל ןייק טינ ןעכַאמ רעבייוו .ערעזנוא זַא ,טניימ רהיא

 הבח רעזנוא ןוא הכרב בייוו ס'והילא רעדורב ןיימ סָאד ןיימ ךיא

 עשרענעמ) "סייט-קענ , ייב ןעטײברַא ייז .,לעבייט לעבייוו ס'יניּפ

 ַא רעדעיו ?ןעקנַאדרַאפ וצ ייז ןעבָאה ןעמעוו ןוא .,(ןעסּפינש
 טהעג יז סָאװ ,םעד בעילוצ לָאמ ַא רעדעיוװ ןוא ,ןעמַאמ ןיימ לָאמ

 ןייֵא טימ טנעקַאב ךיז יז טָאה טרָאד .ןיירַא ?הוש ןיא תבש עֶלַא
 -לֶא , ןייֵא ָאד טסייה דיגנ ַא) סע טסייה תידיגנ א ,עקשטינטיירלָא

 םינ ,ןעועג לָאמַא ןיא עקשטינטיירלא עניזָאד יד ,("קינטייר
 ,עקוועלירתכ ןיא זנוא ייב ?עדיימטסנעיד ַא .,,ןייז ?ָאז טדערעגנסיוא

 טימ .לעדניירק ןיא ןעמָאנ רהיא .דיננ םעד יסָאי בר יינ יקַאט

 ןערעוו טלהעצרעד ןָאק סָאװ ,עטכישעג עצנַאג ַא זיא ןעלדניירק רעד

 .ןעצרוק ןיא

 .ה

 ן'טימ בצק א ןעוועג לָאמַא זיא ,עקוועלירתכ ןיא ,זנוא ייב
 ץטימ גנוי א טַאהעג ךלמ רעד טָאה .בצק רעד ךלמ ,ךלמ ןעמָאנ

 טסייה הימחנ רעד טָא ,טבעילרַאפ ךיז רע טָאה .הימחנ ןעמָאנ
 הנותח רהיא טימ טלָאװעג ןוא ,ןעלדּפיירק ןיא ,דיומ רעד ןיא ,סע

 בשיימ ךיז רע טָאה .סָאװ טימ טָאהעג טינ רע טָאה .ןעבָאה
 רע ,טלעג ןעבענעג םהיא טָאה בצק רעד ךלמ --- ,לָאמנייא ןעוועג

 ןעמונעג רע טָאה -- ,המהב א ןעפיוק ךירי ן'פיוא ןערהָאפ לָאז

 טימ ,ריומ רעד טימ קעווא זיא ןוא ,סע טסייה הימחנ ,טלעג סָאר
 טקילגַאב םהיא סָאד טָאװ .עקירעמַא ןייק ,סע טסייה ןעלדניירק
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 ןערָאװעג זיא לעדניירק ןוא ,קינטיײרלַא ןייַא ןערָאװעג זיא רע ןוא
 סע טסייה ָאד ,קירבַאפ ַא ייז ןעבָאה טציא .עקשטינטיירלַא ןייַא
 טָאה .ךעלכיטזלַאה ןופ טסייה סָאד ,סייט-קענ ןופ ,ירָאטקעפ ַא
 ,סָאד טסייה ?עדניירק ,עקשטינטיירלַא יד ,השעמ ַא ןעפָארטעג ךיז
 ןיא ןעמוקעג יז זיא .עמַאמ רהיא ךָאנ טייצרהֶאי טַאהעג טָאה
 -רעד טזָאלעג ךיז ןוא עמַאמ רעד טימ טדערעצ ךיז טָאה ןוא לחוש
 יסייּפ ןעוועג זיא עטַאט ןיימ זַא ,עמַאמ רעד ןופ טרעהרעדי .ןענעק
 -ענוצ ןוא עמַאמ ןיימ וצ טזָאלעגוצ רהעמ ךאנ ךיז יז טָאה ,ןזח רעד
 יד רחיא טָאה .ךילגעמ רָאנ סָאװ טימ ןייז גיפליהַאב זנוא טגאז
 -רַא רָאנ טגנַאלרַאֿפ יז .טינ יז ליוו ףליח ןייק זַא ,טגָאזעג עמַאמ
 -טיירלא יד --- טרָאװ ַא ןוא טרָאװ א .רעדניק ערהיא רַאפ טייב
 רע ,קינטיירלַא םעד ןַאמ רהיא ייב ט'לעוּפ'ענסױא טָאה עקשטינ
 -עווש ןיימ רַאפ ירָאטקעפ רעד ןיא ךיז ייב טרָא ןייֵא ןעבעג לָאז
 יז ןענעז .?עבייט לעבייוו ס'יניּפ רעזנוא רַאפ ןוא הכרב ןירעג
 -קעפ רעד ןיא ןעטײברַא ייוודָארב ףיוא ןעגנַאגעג ןעכָאװ רַאּפ *
 ןעבעג ייז לָאז עמ ,ט'לעוּפ'עג עמַאמ יד טָאה ךָאנרעד ןוא ..ירָאש
 ,ּבַאש ןיא גָאט ןעצנַאג א ןעציז טינ ,םייהַא טייברַא

 .ט

 "ןעזיס , רעד ןמז לכ : ןעטלַאהעגנָא טשינ גנַאל רעבָא טָאה סע
 טָאה עמ ,טסייה סָאד ,"יזיב , ןעוועג ןעמ זיא ,ןעטלאהעג ךיז טָאה
 סָאד ,"םייטקעלס , ןערָאװעג זיא'ס ןזַא ,רעטעּפש .טײברַא טַאהעג
 -עג רעבייוו ערעזנוא ןענעז ,ןעוועג טינ טײברַא ןייק זיא'ס ,טסייה
 ןעמונעג טינ סרַאטש רעבָא ךיז ןעבָאה רימ .טײברַא ןהֶא ןעבילב
 טנאה ןייא טימ --- רעטָאפ ַא זיא טָאנ, םורָאװ .ןעצרַאה םוצ
 .עמַאמ יד טגָאז ױזַא ."רע טלייה רערעדנַא רעד טימ ,רע טפָארטש
 ןעפָארטש טָאג ףרַאד סָאװ וצ ; ?כש ן'טימ טינ סָאד חעטשרַאפ ךיא
 רע טעװ ,ןעפָארטש טינ רע זָאל ,רהעמַא ? ןעלייה ךָאנרעד ןוא
 טסיש טָאג זַא  ,עמַאמ יד טנַאז רעדעיװ ןוא ...ןע עלייה ןערָאּפשרַאפ
 .."הכמ רעד רַאפ האופר יד וצ
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 .ןערעה דלַאב רהיא טעוװ --- ? סָאד יז טגָאז סָאװ ןענעקַא

 "רעד ןעבָאה חכ לָאז ךיא ידכ ,ןעהורּפָא ?עסיבַא ךיז רימָאל רָאנ

 .רעטייוו ןעלהעצ





 גכט11

 הכמ רעד רַאּפ האופר יד





-- 
 הֿכמ רעד רַאפ האופר יד

2 .8 

 טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ,ןעלהעצרעד טנָאזעגוצ ךייא בָאה ךיא =

 האופר יד וצ טקיש טָאג, זַא ,טגָאז יז סָאװ ,םעד טימ טניימעג

 : השעמ יד ןעוועג זיא ױזַא ? "הכמ רעה רַאפ

 רעד ןיא ןענעיד וצ ןערָאװעג סאמנ זיא ן'והילא רעדורב ןיימ |

 םהיא רַאפ טינ זיא'ס ."עינַאּפמָאק טשרואוו לַאנָאשיינ רעשידיא,

 יסייּפ זיא והילא רעדורב ןיימ זַא ,טינ טסענרַאפ ,באשזד ןייק

 רע .,רעלעדייא ןייֵא ןַאמרעגנוי א ןיא רע .ןהוז ַא ס'נזח םעד

 יוו .דומע ן'רַאפ ןענווַאד ןייפ ץנַאג ןָאק .הניגנ-לוק א טָאה

 םוצ ךעלעקשיק ןעננַאלרעד וצ ןַאמנעננוי ַאזַא רַאפ סָאד טסַאּפ

 ,טכַאמעגסיוא טינ רשפא ךָאנ טלָאװ ןיילַא ןעגנַאלרעד סָאד ?שיט

 -ייא ןעשטנעמ ןַאהרַאפ ,ןעשטנעמ ײלרעלַא ןַאהרַאפ רעבָא ןענעז

 ןוא ןײרַא-טמוק ,דניק ַא ס'נעטַאט א ,ןַאמלערייא ןייֵא ,עלעד

 ,קעװַא ךיז טצעז ןוא ךעלטשרואוו עיצרָאּפ ַא ןעגנַאלרעה ךיז טסייה

 .יַאב דוג ןוא טלהָאצַאב ,ךעלטשרואוו יד ףיוא-טסע

131 ' 
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 סע  .ןַאמלעריײא ןייק טינ זיא סָאוװ ,רעכלעזַא רעבָא ןַאהרַאפ
 .רעסַאװ סָאד סיוא רע טכָאק .שפנ רעבָארג ַא לָאמַא ךיז טכַאמ

 םהיא טלהעפ סָאד .סייה גונעג טינ ךעלעקשיק יד םהיא ןענעז סָאד
 -טייז; :שטנעמ א יװ ,טינ רע טנָאז ,טרער רע זַא ןוא .טפענעז
 ,ףייפ ַא טוהט רע רָאנ ."עיצרַאּפ ַא ךָאנ רימ טיג ,?לחומ עשז

 וויג !רעטיעוװ ,יעס, :קוה ַא ןוא רענניפ יד טימ קַאנק ַא רעדָא
 טניואוועג טינ ןיא והילא רעדורב ןיימ ןוא "1 עיצרָאּפ ַא ךָאנ ימ
 .ןעדנוצעגנָא רע דרעוו .ןעדער ױזַא םהָיא ןצ לָאז עמ ,ןערָאװעג

 סעכ ןיא ןַאיבָארג רעד דרעוו .ןַאיבָארג ַאזַא םינ טרעפטנע רע
 -טנע "! רעיה םַאק !רָאסעּפָארּפ ,יעס , : רעכעה ךָאנ טיירש ןוא
 ךיא ןיב רָאסעפָארּפ ַא רַאפ סָאװ ,, : והילא טלָאמעד םהיא טרעפ

 ,ךיז טיירשעצ ןוא סעכ ןיא רהעמ ךָאנ רענעי דרעװ ..,7? ךייַא

 טגערפ ןוא רעדורב ןיימ וצ וצ רע טמוק .תיבה-לעב רעד טרעהרעד

 סָאװ :טסייה סָאד ?4?וי טיו רעדרעמ יד זיא טָאװ, :; םהיא

 טנערפ .,וחילא טינ םהיא טרעפטנע ...? ריד טימ סע ךיז טוחט

 עמ זַא ,טינ וד טסרעפטנע סָאװ רַאפ, : תיבה-לעב רעה םהיא

 ,שטנעמ א יו ךימ טגערפ , :והילא םהיא טגָאז ?? ךיד טנערפ
 סכלעוו , : תיבה-לעב רעד םהיא טנערפ .?ןערעפטנע ךייַא ךיא לעוו

 טדער שטנעמ ַא, : והילא םהיא טרעפטנע ?4 שטנעמ ַא יו טסייח
 ךיא ןַא ןוא, ;םָאב רעד רעדעיוו םהיא טגערפ .,."שידיא ףיוא
 םהיא טרעפטנע ..."? רעטָאנרעּפיּפ ַא ךיא ןיב ,שלעגנייא ףיוא דער
 ..."ןייז ןָאק סע, :והילא

 וד טסגירק -- סָאב רעד םהחיא וצ טגָאז -- ,יֹוזַא ביוא --
 ...םייה רעד ןיא ןעציז ןעגרָאמ טסנָאק וד ,טסייה סָאד .קעס יד

 יג

 ןעפיוקרַאפ טינ יבַא ,טיורב ?עקיטש ַא נָאט ןעטירר םעד,
 רבכח רעזנוא .והילא רעדורב ןיימ טנָאז יוזא .,"ךעלעקשיק ןייק
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 זַא ,גנַאג םעד טימ טהעג יניּֿפ .ןייֵא טינ םהיא טימ טמיטש יניּפ
 גנידסלא ףרַאדַאב עקירעמַא ןיא זַא .הנידמ עיירפ .ַא זיִא עקירעמַא
 טביוה ,ןערַאּפשרעביא םהיא רהיא טליוו רעמָאט ןוא .ןהעטשנָא

 ...דליברעדנַאװ ...ינענרַאק, :ןערענָאילימ ענייז טימ ןָא דלַאב רע
 : והילא םהיא טנערפ .,,רעלעפנעקָאר

 - ? טייל עניזָאד יד טימ ךיז וד טסנעק ןענַאװ ןופ ---
 ;פִא יניּפ םהיא טרעפטנע
 "ףיוח , ןעשיסור םעד ןיא סָאוו ,ךיא סייוו ןענַאװ ןופ יאמל ---

 | - 4ךיז טוהט
 ; והילא רעדעיוו םהיא טגערפ

 ? סָאד וד טסייוו ןענַאװ ןופ ,ָאידונ ---
 ; ּפִא יניּפ םהיא טרעפטנע
 וד טסלָאװ ,ךיא יו ,ןענַאמָאר ?עיפ ױזַא ןענעייל טסלָאז ---

 ...טסואוועג ךיוא רשפא

 ד

 השמ רעזנוא ייב טנעייל רע סָאװ ,רעכיב יד יניּפ טניימ סָאד

 ןוא .שידיא טסָארּפ ףיוא טקורדענ ןענעז ייז .רעדניבנייַא םעד

 -שטייט ס'עמַאמ רעד ןופ רערעווש .רעווש ןוא .ייז ןענעז בָארג
 רע .ןענעיילרעביא ףיוא ייז טיִג רעדניבנייַא רעד השמ .שמוח
 טרעדנוה רשפא ןענעייל ךוב ןייא םורָאװ .,ןעבעל ַא ןופרעד טכַאמ

 -ַאמָאר בעיל ןעבָאה רעבייוו .רעבייוו ,ןעטסניימ םוצ .ןעשטנעמ

 יו ,גָאטיײב תבש עֶלַא ייז טנעייל הכרב ןירענעוװש ןיימ .ןענ

 וצ בעיל ןעבָאה לעבייט בייוו ס'יניּפ ןוא עמַאמ ןיימ .רעסַאװ ַא

 רָאנ .ןעפָאלשנא דלַאב דרעוו עמַאמ יד .טנעייל הכרב יו ,ןערעה

 ךייו א טָאה יז .יז טנייו לָאמַא .טצפיז ןוא טרעה ל?עבייט
 -סיוא ךיא טלָאװ ,ןענעמ לָאז עמ ןוא תבש ןייז טינ לָאז'ס .ץרַאה

 ,טנעייל חכרב יױזַא יוװ ,רעיּפַאּפ ףיוא ?עסנעּפ ַא טימ טלהָאמענ

 ...טנייוו לעבייט ױזַא יו ןוא ,טפָאלש עמַאס יד ױזַא יוװ ןוא
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 ךָאנ ןעסייוו רימ ןוא ,טדעררַאֿפ ?עסיב ַא ךיז ןעבָאה רימ רָאנ
 .הכמ רעד רַאפ האופר יד וצ טקיש טָאג ױזַא יו ,טינ ץלַא

 .ח

 ַא זַא ,הכמ א סָאד זיא סיוועג .הכמ רעד ןעגעוו --- רעהירפ
 -רַא ךָאטש ַא ןהֶא םורָא-טהעג ,והילא רעדורב ןיימ יװ ,ןַאמרעגנוי
 .טוהט יניּפ רבח רעזנוא סָאװ ,סָאד ןוהט טינ ןָאק רע .טייב
 ןעגינייר ןוא רעטניוו עטעּפָאל ַא ןעמענ ןָא טהעטש ,לשמל ,ן'יניּפ
 -עג ךיוא טלָאװ רע זַא ,טגָאז והילא ,.טירטס רעד ןופ יינש םעד
 םהיא וצ טנָאז .טירטס ןיא טינ רָאנ ,יינש םעד ןענינייר ןעגנַאג
 ןענַארטנײרַא ריד לָאז עמ ? טלָאװעג וד טסָאה ןעד סָאװ, ;יניּפ
 סָאװ ,ן'והילא סָאד טנערב "7? ןיירַא בוטש ןיא יינש עיצרָאּפ ןייד
 .טגעלענפיוא זיא יניּפ

 --- ? ךעלטרעוו טסגָאז וד סָאװ ,טוג ריד זיא'ס ,םינּפַא ---
 : רעפטנע ןייַא םהיא ןופ טמוקאב ןוא גָאז ַא והילא םהיא טוהט

 ןיא ןיב ךיא זַא ,ךיז ןַאמרעד ךיא זַא ,טוג רימ זיא רוש ---
 / ,דנַאלנעמָארנָאּפ ןיא טינ ,עקירעמַא

 רַאפ ןוא ,והילא טגָאז --- ! ןעבַאב ןייד ףיוא הלודג ַא --
 -וועלירתכ ןיא ,ןיירא ?הוש ןיא רָאג קעװַא רע טהעג גיטהעווצרַאה
 טמוק ,שרדמח-תיב רעקוועלירתכ ןיא ,ָאד ןוא .שרדמה-תיב רעק
 .סנעש א ןערעה רהיא טעװ ? ױזַא יז .הכמ רעד וצ האופר יד

4 

 םעד ןיא זא ,טלהעצרעד לָאמַא ןיוש ךייא בָאה ךיא ,טכַאד רימ
 רענַאדנָאל ן'רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז ןעבָאה רימ סָאװ ,רעמוז
 רעזנוא ןיא ,םייה רעטְלַא רעד ןיא ?ייוורעד זיא ,לעּפעשטייהוװ
 םָארגָאּפ רעניד'הנומש-לופכ ַא ןעכָארבעגסיױא ,עקוועלירתכ ןעבעיל
 טָאה ,ןעװעבַאר טנַאקעג טָאה עמ סָאװ .בָאגוצ ַא הפרש ַא טימ
 ןעמ טָאה ,ןעכערבעצ טנַאקעג טָאה עמ סָאװ .טעװעבַארעג ןעמ
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 "רַאפ ןוא ןעדנוצעגרעטנוא .ןעמ טָאה עגירעביא סָאד .,ןעכָארבעצ

 יד ץוחַא .טינ ןעמ טסעומש טייל עמערָא ןופ ,אלימ ,טנערב

 ייז ,ןערילרַאפ וצ סָאװ טַאחעג טינ ייז ןעבָאה .ךעלעשיק עכילטע

 .ןעבעל ן'טימ סױרַא שטָאח ןענעז ייז סָאװ ,טָאג טקנַאדעג זעבָאה

 ןוא ,ּפעלק טּפַאחעג ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ןענעז סע םורָאװ

 ךעל'הפוע עמערָא .ןעברָאטשעג ּפעלק יד ןופ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא

 ַא ןוא סענאגילוח יד ןופ ןערָאװעג ןעסירעצ לייט ַא ןענעז ךאבעג

 .טינ ןעמ טרער יד ןופ רָאנ .רעגנוה ןופ ןעננַאגעגסױא ןענעז לייט

 ןעוועג ייז ןעגעז ןעטכענ טשרע סָאװ ,ענעי ןופ ןעמ טרער ןעדער

 - ,םינצבק ןעבילבעג ייז ןענעז טנייה ןוא ,םירידא ,םיריבג ,םידיגנ

 ַא ןהֶא ןוא בייל ן'פיוא דמעה ַא ןהָא ,םינויבאו םיינע ,םינפלד

 ַא טוהט עמ ןַא ,ענעלַאפעג עגיזָאד יד ןופ טא ,טיורב לעקיטש

 טסָארפ ַא רעביא טהעג --- טייל ערעזנוא ןענָאז ױזַא --- ,טכַארט

 ן'רעביא טסָארפ ןייק רעביא טינ טהעג סָאװ רַאפ ! בייכ ן'רעביא

 ןעגעו ןוא טייל עמערָא יר ןעגעוו טכָארט ַא טוהט עמ זַא ,בייל

 יד ןופ ןערָאװעג ןעסירעצ ןענעז סָאװ ,ךעל'הפוע עמערָא ערעייז

 סָאד --- ? רעגנוה .רַאפ ןעגנַאגעגסױא ןענעז סָאװ ןוא סענַאגילוח

 ,טגָאז רע .טינ ךיוא לעדנעמ רבח ןיימ .ןהטשרַאפ טינ ךיא ןָאק

 ,ןַאמערָא ןייֵא :עבט  ַאזַא ןיוש ןעבָאה ןעדיא רעקוועלירתכ יד זַא

 ,ךיגנ א ןוא .טינ רָאג ייז ייב זיא ,רעגנוה ןופ סיוא טהעג רע זַא

 | ...! חֹור רעד קעװַא ייז טּפַאח --- ןצבק ַא דרעוו רע זַא

 ז

 ,םיריבג ,םידיגנ רעקוועלירתכ ערעזנוא ןעשיווצ --- רוציקב

 סָאװ ץֹוחַא .חניהשמ ןעמָאנ ן'טימ רענייא ןעוועג זיא םירידא

 ,ןעטרָאג ַא טימ ,ףיוה א טימ בוטש ענעגייא ןייֵא טאהעג טָאה רע

 -מורַא רע טגעלַפ רעמוז ; ןמיס א .ריבג ַא ןעוועג טַאלנ רע זיא

 ןוא .ןעזיוהרעטנוא יד ןיא ,טסייה סָאד .סעקטַאג יד ןיא ןהעג

 טעװ ןַאמערָא ןייֵא דוא ַא .טַאלַאח ַא -- ןעזיוהרעטנוא יד ףיוא



 םכולע-םולש | 156

 ףרַאד ,אמתסמ  .ןעזיוהרעטנוא יד ןיא ךיז ןעזייווַאב ןעגַאװ טינ
 ...} רע טרעה ןעמעוו --- ריכג ַא דיא ַא ,ףיקת רע זיא ,ןענעכער ןעמ
 -עג םהיא זיא עמַאמ ןייז ןופ זַא ,טלעוו עצנַאנ יד טסייוו טנייה
 המהב ַא ןוא .קרַאמ ןעטימ ןיא ןעטיילק יירד השוריב ןעבילכו
 ןעבָאה ןעטיילק יירד יד .עגידעקלעמ ַא לָאמ עלַא טָאהעג רע טָאה

 ןופ .גונעג רעביא ךָאנ .ןעבעל םוצ ןעגָארטעגניײרַא גונעג םהיא

 ןעפורעג יז טָאה עמ) לערימ-המחנ בייוו ןייז טָאה ןענעווטסעד
 "עג (זָאנ עטגעלרַאפ ַא טָאה יז סָאװ רַאפרעד ,"לעריב-המחד,

 ןופ האצוה עצנַאג יד טעמכ המהב רעגידעקלעמ רעד ןופ טּפעלשו
 ,ערה-ןיע ןייק ןעבעג טינ רהיא לָאז עמ ידכב ןוא .בוטש רעד
 "הבהב , רחיא ןזַא ,ןענָאלק ךיז טאהעגנ בעיל "לעריב-הבחד , טָאה

 ..."ךליב , ןייק טינ טיג יז ןוא "ןעקלעב , וצ טרעהעגפיוא ךיז טָאהו
 זַא ,טסואוועג ןעבָאה עלַא .ּפָא טינ ןעמ טרָאנ עקוועלירתכ רָאנ
 ןוא ןעקלעמ וצ טרעהעגפיוא טינ ךיז טָאה המהב יד -- ןעגיל אס
 ,חנ-"חשמ יו ,דיא ַאזַא זַא ,רָאפ ךייַא טלעטש ינייה ...ךלימ טיג יז
 עמַאמ יר יוװ ,רעסיוורָאב ַא ,רעטעקַאנ ַא ,עקירעמַא ןייק טפיולטנַא

 ןייק ןעבָאה טינ םהיא ףיוא ןעמ לָאז -- ,טַאהעג םהיא טָאה

 טעוו רע ? עקירעמַא ןיא חניהשמ ןוחט ןָאק סָאװ רָאנ ? תונמחר

 .טינ ךיוא.רעדניק ענייז .ּפַאש ַא ןיא ןעטייברַא ןהעג טינ ךָאד
 טקוקעגמורַא םהיא ףיוא "עקוועלירתכ ישנא, הרבח יד ךיז ןעבָאה
 "תיב רעקוועלירתכ ם'ניא שמש ַא רַאפ טכַאמעג םהיא ןעבָאה ןוא
 .שררמה

 .ח

 רעד טימ ןעכאמקעווא טינ רהיא טלָאז שמש ַא עקירעמַא ןיא
 עקוועלירתכ ןיא יו רענעש טבעל שמש א עקירעמַא ןיא .טנַאה

 ,ןערעוו רשעתנ ָאד ןעמ ןָאק ןיילַא ןעטייצרהַאי ןופ .תיבה-לעב ַא
 -ַאד רהֶאי ץנַאנ ַא .ןעטייצרהאי ןופ קרַאטש רהעז ָאד טלַאה עמ
 --- ?ינָאמ זיא םייט , .טינ טייצ ןייק טָאה עמ .טינ ָאד ןעמ טנעוו
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 טָאה רענייא זַא רָאנ .ןושל סָאד ָאד טהעג ױזַא .טלעג זיא טייצ
 להוש ןיא טפיול ןוא סענזיב עֶלַא קעװַא רע טפרַאװ --- טייצרהָאי

 -ָאטסער ןעשידיא ַא ןיא קעװוַא רע טפיול ?הוש ןופ ןוא .ןירַא

 טָאה רע םורָאװ ,ןעסייבנָא ןע'רשכ ַא ןעבעג ךיז טסייה ןוא טנַאר
 שמש רעד פא טקעל ,טייצרהָאי טָאה רע דלַאביװ ןוא .טייצרהָאי

 טלַאפ טלַָאמעד -- הוצמזרב ַא טסעומש רעװ ןוא ,לעדנייב ַא

 רעטלַא רעד ןיא ,זנוא ייב .סבָארג ַא ראג שמש םעד ןיירַא ןיושז
 ןיליפת ןָא םהיא ןעמ טוהט ,הוצמ-רב דרעוו ?עגנוי ַא ןַא ,םייה
 ַא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד .ןענוװַאד גָאט עלַא ןהענ ןיוש זומ רע ןוא

 ַא לע'רוחב םעד ןָא טוחט עמ בוט-סוי ַא זיא --- הוצמירב
 רע .הרות רעד וצ ,ןתח ַא יו ,ףיוא םהיא טפור עמ .לע'תילט

 ךָאנרעד .הרוטפה יד ,לעכענהָאה גנוי ַא יוז ,סיוא-טעשטיווק
 ,השרד א סיּפע טעשטעבעלעב ןוא ךעלטנעה יד ףיוא רע טביוה
 -סח .שלעגנייא ףיוא אקוד ןוא ,גינעווסיוא ףיוא ט'רזח'ענסיוא
 ָאד) רעניבַאר רעד וציטהענ ךָאנרעד .שידיא ףיוא טינ הלילחו
 ןוא ,םינּפ עצנַאג סָאד טלָאנעג טהעג ןוא ,"ײבַאר, רע טסייה

 ףױרַא טגעל רע .(זדנָאיסק רעשיליוּפ א זנוא ייב יו סיוא-טהעז

 ..."ךכרבי, םהיא טשטנעב ןוא הוצמזרב ן'פיוא ?עברַא עטיירב יד

 .מ

 . סָאװ ,רָאנ ךַאז ןייא - .בַאשזד ןעטונ .ַא טָאה חנ-חשמ ,ץרוק

 סָאד .ןעטקעלָאק םיתב-ילעב יד וצ ןהענ ןיילַא ךַאבענ זומ רע
 ,טסייה סָאד .סויד יד טימ "סרדנש-רובעב , יד ןענהָאמנייַא ,טסייה

 ,ןעדיא ַא רַאפ סָאד טסַאּפ ,ונ ,םיתב-ילעב יד ןופ דלעג-שדוח סָאד
 ? ןעטקעלָאק ןהעג לָאז -- ,דיגנ ַא ןעוועג גנַאל טינ טשרע זיא סָאװ

 ,ןעמַאמ ןיימ רַאפ טנייוועג שזַא טָאה "?עריב-חבחדע בייוו ןייז

 -עג טָאה יז .רהיא רַאפ ץרַאה רעטיב ץנַאג רחיא ןעסַאנעגסױא

 סָאװ ,לָאב סכילטיא זַא ,תודבאדב ןעביולג ריב טנעב רהיא ,, : טגָאז

 ד'טיב ךיז רע טהעז ,סרדהש-רובעב דעדהָאב דהעג ףרַאד דַאב דייב
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 טינ טעװ ךייַא ןופ רענייס {ַא ,ארומ בָאה ךיא  ?...תובהירז לב
 ןעמ ןופ .םוגרת סיֹוא סָאד טמוק סיּפע .ןושל ַאזַא ןהעטשרַאפ
 -טיא זַא ,תונמאנב ןעביולנ רימ טגעמ רהיא, : ןעצעזרעביא ךייַא
 רע טהעז ,סרדנש-רובעב ןענהָאמ טהענ ןַאמ ןיימ סָאװ ,לָאמ סכיל
 רהיא ןעלרימ-המחנ ןופ טרעהעגסיוא ..."תומח-ךאלמ ן'טימ ךיז
 "השמ רהיא זַא ,הצע עכיילנ ַא עמַאמ ןיימ רחיא טיג ,ץרַאה רעטיב
 טעוו םהיא ,רָאטקעלַאק ַא רַאפ וחילא רעדורב ןיימ ןעמענ לָאז חנ
 "רַאפ ...ןעבעל ַא ןעכַאמ טעוװ רעדורב ןיימ ןוא ,ףליה ַא ןייז סָאר
 טימ ןַאלּפ םעד ןיא טּפַאחעגנָא ךיז טָאה חנ"השמ זַא ,ךיז טהעטש
 ביֹוהנֶא םוצ וליפַא ךיז טָאה והילא רעדורב ןיימ .טנעה עדייב
 ,ערקירּפ לעסיב ַא ןעוועג ךָאנ םהיא זיא'ס .טלעקנייווקעג לעסיב ַא
 -עצ ךיז טָאה רע .ףליהדוצ ןעמוקעג םהיא יניּפ רבח רעזנוא זיא
 ן'והילא ןעבעגעגקעוַא טָאה רע .ןָאק רע יװ ,ןושל ןייז טימ טזַאל
 ; עיצרָאּפ עטכעד א

 ס טייקסיורג יד ריד טימ זיא סָאװ ,טינ העטשראפ ךיא ---
 "נאוו ,רעלעפנעקָאר ,ינענרַאק ןופ סחוימ רהעמ וד טזיב סָאװ טימ
 ! לָאשַאּפ --- ןוא ..,? רליברעד

 ! רע ןָאק ,ליוו רע זַא ,יניּפ

 ִּפ
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 םעניילק אזא ןופ זַא ,טכירענ ,רעגײטשַא ,סע ךיז טלָאװ רעוו
 ךיז לָאז ,?הוש ַא ןופ שמש ַא ייב רָאטקעלָאק ַא ןייז יו ,בַאשזד
 טינ ןוא ? בַאשזד רערעסערג ַא ךס ַא טייצ רעד טימ ןעקיּפסיױא
 ףךָאטקעלַאק סלַא באשזד ןייא .ןעבַאשזד ייווצ רָאנ ,בַאשזד ןייא
 -נא רעד ןוא .והילא רעדורב ןיימ רַאפ סענזיב-רושטינריופ ַא ןופ
 -- עינַאּפמָאק סנערושניא א ןופ רָאטקעלָאק סלַא בַאשזד רערעד
 זַא ,רע'מינּפ ערעיײֵא ךָאנ העז ךיא רָאנ .יניּפ רבח רעזנוא רַאפ
 -ינריופ , סכלעזַא זיא סָאװ ,ןהעטשרַאפ וצ ןָא םינ טביוה רהיא
 -- עלייוו א וצ רימ טראו .?סנערושניא, זיא סָאוו ןוא "רושט
 .ןערעלקרעד גנידסלַא ךייא לעװ ךיא



 גד

 ןעטקעלָאק רימ





 לד

 ןעטקעלָאק רימ

 .8א

 ןעמ טגָארט גנידפלַא סָאװ ,עקירעמַא ןיא טונ זיא רַאפרעד
 ףױא ָאד ךייַא ןעמ טיג גנידסלַא ןוא .ןײרַא בוטש ןיא ןיירַא

 -םיוא ךייַא רהיא טנָאק ךָאוו ַא רעלָאט ןייא רַאפ .ןעלהָאצסיוא

 -סיוא) םינ ןעמ טנָאז ָאד .ףַארג ַא יװ ,בוטש רעייַא ןערילבעמ

 לעבעמ םורָאװ .?ןעשינריופסיוא,  :ןעמ טגָאז ָאד ,"ןערילבעמ

 -ריופ, םרָאװ סָאד טמַאטש ןענַאװ ןופ .,"רושטינריופ , ָאד טסייה

 םָאד זַא ,טקנעד והילא רעדורב ןיימ .טינ ךיא סייוו --- "רושטינ

 ,טנירָאפ ןופ --- "טינרָאפ , :רעטרעװ ייווצ ןופ ןעסכַאװ ףרַאד

 רבח רעזנוא רעבָא טגָאז .להוטש ַא ,לעקנעב א -- "רעשט ,, ןוא

 ןופ סיּפע סָאװ ,סנעטשרע .ןָא טינ רָאג ךיז טביוה סע זַא ,יניּפ

 רָארג סיּפע סָאװ רַאפ ןוא ? ןעטניה ןופ טינ סָאװ רַאפ ,טנירָאפ

 טנָאז ,סנעטייווצ ןוא ?לעגעיּפש ןייק טינ סָאװ רַאפ ,להוטש ַא

 ןוא ."רעשטינריופ, רָאג ךָאד טנָאז עמ ? רעשטינרָאפ ןעד ןעמ

 -- "רישטינריופ, רָאנ ,"רעשטינריופ, טינ טנָאז עמ ,סנעטירד

 טעװ רענעגושמ ַא רָאנ זַא ,והילא םהיא טגָאז .קיריח ַא טימ

 עלַא טעװ שטנעמ רערָאלק ַא .קיריח ַא טימ ,רישטינריופ ןעגָאז
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 ןעבָאה גנַאל ױזַא ."רעשטינריופ , -- לונט ַא טימ ןעגָאז לָאמ
 ןעטלַאהעג טעמכ ןיוש טָאה סע ,טרעּפמַאענ ןוא טרַאּפשעג ךיז ייז

 טינ יז טָאה ,ןעוועג ייברעד זיא הכרב סָאװ ,קילג ַא .שטעּפ ייב

 ןײא ייב ןוהט נערפ א לָאז עמ ,ןעבילבעג זיא'ס ןיב .טזָאלרעד

 ייב רָאנ ,ןעדיא א ייב יקַאט ,טסייה סָאד .רענַאקירעמַא ןע'תמא

 ,רעכלעזַא ,טסייה סָאד .רענירנ ןייק טינ זיא סאו ,ןעדיא אזַא

 .גיצנאווצ ןוא עכילטע רהָאי ַא שטָאח דנַאל ןיא ָאד ןיוש זיא סָאוװ

 סיוא טינ ךיז טנעל רעשטינריופ טרָאװ סָאד זַא ,סיוא ךיז טזָאל

 סָאד .םיּפולמ ַא טימ רָאנ ,לונס ַא טימ טינ ןוא קיריח א טימ טינ

 םייז טהעג טנייה ."רושטינריופ, ןענָאז רָאנ ףרַאד עמ ,טסייה

 ! םכח א

53 

 ַאזַא ןעדייס .טלעג ןמוזמ רַאפ ךַאז א טינ ָאד טפיוק רענייק
 טנָאז ,שטנעמ רעטסכייר רעד זיא רע .,ףיש בָאקיישזד .יוז ,דיא
 טנָאז ױזַא .ָאטינ ןיוש זיא םהיא ןופ רעכייר .עקירעמַא ןיא ,ןעמ
 רע .ןיינ זַא ,טננירד יניּפ רבח רעזנוא ןוא .והילא רעדורב ןיימ
 .יאדוא -- דליברעדנַאװ .רעכייר ךס  ַא זיא ינענרַאק זַא ,טנָאז
 אל :וחילא רעבָא טנָאז ! יאדוא ןוא יאדוא -- רעלעפנעקָאר ןוא
 -עמיא ןיא ,ררע ןיא רעכייר רשפא ןענעז ענעי !קידָאּפס ַא טימ

 רעכייר ףיׂש זיא -- !עטָאלב -- דלענ ןמוזמ ןיא רעבָא .סעינ
 טיירשעצ ןוא םילכ יד ןופ סױרַא ןָא יניּפ ןיוש טביוה .עלַא ייז ןופי

 .טדער רע סָאװ טינ טסייוו רע זַא ,ן'והילא רעדורב ןיימ ףיוא ךיז
 סָאד טנָאמרַאפ ,רָאנ תובדנ רהָאי ַא טקנעשעצ רעלעפנעקָאר סָאװ

 רעדורב ןיימ ןיוש דרעוו .,קעטנָאיַאמ ןייז ףיוא ףיש טינ רשפא
 ,פארשי-אנוש ַא זיא רע זַא ,ן'יניּפ ףיוא טגָאז ןוא סעכ ייא והילא
 רעלעפנעקַאר זַא ,תמא ןייז לָאז'ס וליפא םורָאװ ,טימעסיטנַא ןייא

 ןיא ףיש זַא ,ןעגָאז ךיוא רע ףרַאד ,ןע'םיש ןופ רעכייר ןייז לָאז
 .ךיא ַא ןיא ףיש ןוא ,יוג א ןיא רעלעפנעקַאר םורָאװ .,רעכייר

 ; טגָאז ןוא יניּפ ךיז טזָאלעצ
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 ךיא לָאז רעבירעד ,דיא ַא לָאמ יירד ןייז לָאז ףיש זַא ןוא --

 ןענעז רימ זַא ,טפָא וצ ,והילא ,ךיז טסעגרַאפ וד ? ןעגיל ַא ןעגָאז

 !ףָאלב טנייפ טָאה עקירעמַא ןַא ןוא ,עקירעמַא ןיא

 ףיוא םיאנוש ערעזנוא ןעצעז ךיז לָאז תוכמ לעיפ ױזַא ---

 ןעלָאז רהֶאֹי עטוג ?עיפ ױזַא ןוא ,סייוו ךיא ואוז ,טרָא ןייֵא אזַא

 גָאט ַא טדערעגסיוא דרעוו סע םיניגיל ?עיפיוו ,ןעבָאה עֶלַא רימ

 ןוא ליװזנָארב ץוח ַא ןוא ןילקורב ץוח א ,ןיילַא קרָאי-וינ ןיא רָאנ

 ! סקנָארב יד ץוח א

 ךיז ןערַאּפש רעייז ןוא ,חכרב ןירעגעווש ןיימ טגָאז יױזַא

 | .ףוס ַא טמענ

= 

 ףרַאד עמ זַא ,עשז טקנערעג) רושטינריופ טינ עמ זַא ,רלַאביװ

 ףרַאד ,ךָאװ ַא רעלָאט וצ ןעלהָאצסיױא ףיוא ("רושטינריופ , ןענָאז

 וצ בוטש ןופ ןהענמורַא ןעלָאז סָאװ ,ןעשטנעמ ןעבָאה ךָאד ןעמ

 ןערָאװעג טלעטשעג ףיורעד זיא .סרעלָאט יד ןענהָאמנייַא בוטש

 -קעלָאק .סרעלָאט יד ןעטקעלַאק םורַא ןעהעג סָאװ ,סרָאטקעלַאק

 ,"טואר, ןייז ךיז טָאה רָאטקעלַאק רעדעי .ךס ַא ָאד ןענעז סרָאט

 זיא טײברַא ןייז .,ןעטקעלַאק םורָא-טהעג רע ואוו ,רעזייה ענייז

 דוג, :טגָאז ןוא ןיירַא רע טמוק ךָאנרעד .ריט רעד ןיא ןעּפָאלקנָא

 :רע טגָאז ךָאנרעד .ןעגרָאמ טונ ַא :טסייה סָאד -- "! גנינרָאמ

 -.!גָאט רענעש א רהעז :טסייה סָאד -- "יעד סיינ ירעוו,

 רעלָאט םעד ּפֶא טמענ ,עיצנַאטיװק ַא סױרַא ךייא רע םינ ךָאנרעד

 סָאד ןוא .ןעדער טינ רע ףרַאד רהעמ ."יַאב דונ, :טנָאז ןוא

 ןייק טינ סע זיא ָאד .גיטיונ טינ ךיוא זיא ןעמענּפָארַא לעטיה

 ,לעטיה ַא ןיא זיוה ןעטסכייר ם'ניא ןהעגניירַא טנָאק רהיא עדָאמ

 תעב ךייַא טנָאק רהיא ןוא ,לעוויטש יד ףיוא ןעשָאלַאק יד טימ ןוא

 ןעייק רעדָא ,ןוגינ א ןעפייפ רעדָא ,טערָאניס ַא ןעקּפיּפ השעמ

 .טרָאװ םורק ןייק ןעגָאז טינ ךייא טעװ רענייק ,םָאנניאושט רעייַא

 .עקירעמַא זיא'ס
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 ךס ַא .באשזד ם'נופ ןעדעירפוצ ץנַאג זיא והילא רעדורב ןיימ
 -שיק ןעפיוקרַאפ ןוא ?ענסַאבלָאק, רעד ןיא ןהעטש יו ,רענעש

 יו .רהעמ ךס א ךיוא רע טנעידרַאפ ןענעידרַאפ ןוא .ךעלעק
 לָאמַא .ךָאװ ַא רעלָאט טכַא רע טכַאמ לָאמַא .ךָאו ַא רעסָאװ
 ,ערָאנַאּפ , רעד ןיא ךיז טדנעוו סע .ףלעווצ לָאמַא ןוא .ןהעצ
 ןהעג ןעמ ןָאק רעטעװ ןעטוג ַא ייב .סָאד טסייה רעטעוו ם'ניא

 טימ ןערהָאפרעטנוא ןעמ זומ --- רעטעוו ןעטכעלש 8 ייב .סופדוצ
 טינ ןעהעג סלעקינ עכלעזַא רָאנ ,לעקינ ַא סָאד טסָאק .רַאק רעד
 א והילא זיא עבטכ םורָאװו .ךס ןייק רעדורב ןיימ ייב קעוַא
 רעזנוא ,יניּפ סָאװ ,סָאד טינרָאג .,,רענעטלַאהעגנייַא ןייֵא שטנעמ
 טהעג רע ןעוו ןעטלעז .טנַאה ערעטיירב ַא ךס ַא ןיוש טָאה יניּפ
 ענירעדינ א טָאה רע םורָאװ ,ןערהָאפ ,רע טגָאז ,זומ רע .סופדוצ
 -וצ ךָאנ ױזַא טינ .ןערהָאּפרעביא גנירג ןעמ ןָאק םהיא .היאר
 -רַאפ ַא זיא רע סָאװ ,םעד בעילוצ יו ,טייקניטכיזצרוק ןייז בעיל
 רע ןָאק וצרעד ןוא .םהיא טגָארט ּפָאק רעד .האירב עטכַארט
 ַא ןיא ןעקוקניירַא טיִנ לָאז רע ,םעד ןהֶָא טונימ ַא ךיז ןהעגַאב םינ
 טלַאה רע זַא ,ךיז טכַאמ לָאמַא ןוא ."רעּפייּפ , א ןיא רעדָא ,ךוב
 ןוא םורָאטהעג רע ,טסייה סָאד .ןעביירש ןעטימ ןיא עמַאס
 ,טהיא וצ טרער עמ סָאװ ,טינרָאנ טרעה רע -- טכַארט ןוא טכַארט
 ןָא טביוה ןוא ןעּפ-ןוא-טניט א רעדָא ליסנעּפ ַא רע טּפַאח ךָאנרעד
 רעיּפַאּפ ןעגיוב ןהעצ רשפא ןעביײרשַאב ךייא רע ןָאק ,ןעביירש
 סָאװ ןוא ןעבירשעגנָא ןעטרָאד טָאה רע סָאװ .ןעטייז עלַא ןופ
 ןליפא .טינ רענייק טסייוו סָאד --- םענעבירשעגנָא ן'טימ רע טוהט
 ,םהיא טגערפ והילא רעדורב ןיימ זַא .טינ ךיוא לעּבייט בייוו ןייז
 : םהיא רע טרעפטנע ,ןעבירשעגנָא טָאה רע סָאװ

 ...ןעסיוו רימ ןעלעוו ,ןערעוו רעטלע ן'רימ ---

 ךימ ןוא ,ןערָאװעג רעטלע לעסיב שביה ַא ןיוש ןענעז רימ
 ,טשינ רָאנ ץלא ךָאנ ןעסייוו
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 לָאז רע ,ן'יניּפ רבח רעזנוא טינ סָאד טדַאש ןענעווטסעד ןופ

 יניּפ רעזנוא !ןעבעל ַא ןעכַאמ יװ ךָאנ ןּוא .ןעבעל א ןעכַאמ

 "ניא) ייב רָאנ ,רושטינריופ ייב טשינ ,רָאטקעלַאק א ךיוא זיא

 רעדָא ,"ץנַארוקעס, ןעפורעגנָא סָאד דרעוו זנוא ייב .,"סנערוש

 גנוי .עלַא ךיז ןערעכיזרַאפ ָאד ."טדיוט ם'נופ ךיז ןערעכיזרַאֿפ,

 רעטסעװש ,סעמַאמ ןוא סעטאט ,רעדניק ןוא רעבייוו ,טלַא ןוא

 רָאנ ,ןמוזמ רַאפ טשינ ךיוא ןוא .סעבַאב ןוא סעדייז ,רעדירכ ןוא

 סָאװ .ךָאו ַא רעלָאט ַא זיב לעקינ ַא ןופ .ןעלהָאצסיוא ףיוא

 רהעמ ץלַא רהיא טפרַאד ,רעסערג זיא סנערושניא יד ןופ עמוס יד

 ם'נופ ,ןעשטנעמ עלַא ואוו ,עכלעזַא רעזייה ןַאהרַאפ .,ןעלהָאצ

 ם'נופ טרעכיזרַאפ עלַא ןענעז ,לעקינייארוא ן'זיב ןעדייזרעטלע

 רעד ףרַאד ,טרעכיזרַאפ עֶלַא טינ ךָאנ ןענעז רעמָאט ןוא .טדיוט

 - סָאװ .ןערעכיזרַאפ וצ ןעטרעכיזרַאפד-טינ םעד ןעהעז רָאטקעלַאק

 "נעמ א ןעמ טרעכיזרַאפ ױזַא יו ןוא ?ןערעכיזרַאפ , סָאד טסייה
 ,ךָאנ סייוו ךיא .טַאדוקַא טינ ךיא סייוו --- טדיוט ם'נופ ןעשט
 רע .בַאשזד םעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה והילא רעדורב ןיימ זַא
 רַאפ .רושטינריופ ןופ באשזד םעד ןעבילקענסיוא רעסעב טָאה
 ,ןעצונַאב רָאנ ןעמ ףרַאד ןעטסעלָאק רושטינריופ ייב ?ייוו ? סָאװ

 ןוא ?גנינרָאמ דוג, : רעטרעוװ יד ,טגָאזעג ןיוש ךייַא בָאה ךיא יוװ
 -רַאפ ,ןעדערוצ ,ןעדער ןעמ ףרַאד סנערושניא ייב ןוא .?יַאב דוג ,
 .יניּפ רבח רעזנוא רָאנ ?גוסמ זיא ףיורעד .,ןעדעררעביא ןוא ןעדער

 ַא גידנעדער ןעכַאמ ןָאק רע .טנַאװ א ןעדעררעביא ןָאק רע
 | .ןעטריוט

 נ

 ןוא טנעז רהיא רעוו ,סיוא טינ טכַאמ יניּפ רבח רעזנוא ייב

 זומ רע -- ןעדער טינ טלָאז רהיא סָאו ןופ .טנעז רהיא סָאװ

 רהיא טנעמ -- רעטרעכיזרַאפ ַא רהיא טנעז .םענייז ףיוא ףורַא
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 --- טרעכיזראפ טינ ךָאנ רחיא טנעז גנורעכיזרַאפ ןופ ןעדער ךָאד
 טזָאל םיוק ןוא .גנורעכיזרַאפ ןופ ןעדער יאדוא ךָאד רהיא טפרַאד
 -סיורַא טינ טנעה ס'יניּפ ןופ {יוש ךיז רהיא טעוװ ,ןעדער ךיז רהיא
 -- ךייַא טינ ביוא ןוא .ןערעכיזראפ ןיוש ךייַא טעו רע .ןעהערר
 .רענעיווש רעיא .ןעדייז רעיא .דניק רעיא בייוו רעיא זיא
 טנַאז ָאד ,"ןכש , טינ ןעמ טגָאז ָאר) ןטש רעיא  .ןיֹזַאק רעיא
 זַא ,ךיז טרעכיזראפ רהיא ,טסייה סָאד .("רעגירָאדטסכענ, ןעמ
 טמוקַאב ,ךייַא ןופ רעחירפ רעגירָאדטסכענ רעייֵא טברַאטש רעמָאט
 ןוא .רעלָאט טרעדנוה רַאַּפ ענעש ַא עינַאּפמָאק רעד ןופ רהיא
 סָאד .ךיֹוא ךיז טרעכיזרַאפ טייז ןייז ןופ רענירָארטסכענ רעד
 -ַאב ,םהיא ןופ רעהירפ קעװַא טברַאטש רהיא הלילח םאב ,טסייה
 ןעלהָאצ .רעלָאט טרעדנוח רַאַּפ ַא עינַאּפמָאק רעד ןופ רע טמוק
 רהיא .,ךָאװ א רעדָאװק וצ עינַאּפמָאק רעד עדייב רהיא טלהָאצ
 עינַאּפמָאק יד .עינַאּפמָאק רעד ןיא ןהעג וצ ביוחמ טינ טגעז
 ינימ .רָאטקעלָאק רהיא ךרוד -- ןײלַא טינ .ךייַא וצ ןיוש טפערט
 טגירק רע .סרעדָאװק ערעייַא ןײַא-טעטקעלָאק ןוא ךייַא וצ טמוק
 .ןָאשימָאק טנעצָארּפ ןהעצפופ ןופרעד

4 

 ךייַא טרעכיזראפ רע בוא ןוא .ןעטקעלָאק ן'רַאפ זיא סָאד
 -ַאּפ עיינ א ךייא טביירש , רע ביֹוא ,טסייה סָאד ,סיײנַארעביא
 טנעשזדייא רעד יניּפ טמוקַאב ,(ךָארּפש יד ָאד טהעג ױזַא) "יסיל
 טלהָאצ רעמָאט זַא ,ןעסייה טעװ סָאד .לעיפ ױזַא לָאמ ןהעצפופ
 רעד ןופ טנעשזדייא רעד טמוקַאב ,עימערּפ רעדָאװק ַא רהיא
 טנעכער ,ונַא !סרעדָאװק ןהעצפופ ּפָאלק ןייא ןיא עינַאּפמַאק
 ךייַא טלעטש טנייה !?טכַאמ סָאד לעיפיוו ,לחומ טייז ,סיוא
 ןעביירש וצ ןיניּפ רבח רעזנוא סָאד טָארעג רעמָאט זַא ,רָאפ
 וצ עלַא ןוא ,גָאט ַא סיסילַאּפ רהעמ רעדָא ,יירד רעדַא ,ייווצ
 ...| קעטנָאיַאמ רעצנַאג ַא ךָאד זיא סָאד ! סרעדָאװק
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 בוטש יד טָא ןעטישנַא ךָאד טעװ רהיא ! רימ זיא העוו ---
 ןוא ,הכרב ןירעגעווש ןיימ םהיא וצ טנָאז ױזַא -- !דלָאנ טימ
 רע יו ,ן'יניּפ רהיא ףיוא גידנעקוק ,טיור שזא דרעוו לעבייט

 .סענעשעק עלַא ןופ סלעקינ יד טימ סרעדָאװק יד טּפעלש

 ןוא יניּפ רהיא טרעפטנע --- ?רהיא טניימ ןעד סָאװ ---
 -- .רעדנוזַאב סלעקינ יד ןוא רעדנוזַאב סרעדָאװק .יד ףיונוצ-טנעל
 ןענעז רעלעפנעקָאר ןוא דקיברעדנַאװ ,יגענרַאק זַא ,טניימ רהיא
 יי ןענָאילימ ערעייז טימ ןערָאװעג ןעריובעג

 .ח

 טלָאװ ךיא ? רעיּפַאּפ ןעניוב ןעסייוו ַא טציא ךיא םענ ואוו
 .שיט א :דליב ןימ אזַא ןעפרָאװעגנָא ?היוק רעצרַאװש א טימ

 ,רהיא ןעבענ .טנעה יד טגעלעגפיונוצ ,עמַאמ יד טציז ןָאדןעביוא

 עסיורג טימ ,עגנַאל ַא ,עבכיוה א .הכרב טהעטש ,טייז ןייא ןופי
 ַא ,עקשטיניילק א .לעבייט -- טייז רערעדנַא רעד ןופ .סיפ
 ,טהיינ ענייא ..ייז ןעטיײברַא עדייב .ףוע לעטרעפ ַא ,עקנירַאד
 רעדורב ןיימ טהעטש שיט קע ןייא ייב .טפיירטש ערעדנַא יד
 -טרַאק שטנַאב ַא טלַאה .דרָאב ַא םימ רענעסכַאװַאב א ,והילא
 רעד ןיא סרעלָאט ענערעיּפַאּפ לעקעּפ ַא ןוא טנַאה ןייא ןיא ךעל
 ןוא .גָאט ן'כרוד טעטקעלָאקעגנָא רע טָאה סָאד .טנַאה רעטייווצ
 ,יניּפ רבח רעזנוא ןעגיױבעגנייַא טהעטש שיט קע ןערעדְנַא ם'ייב

 עדייב ןופ טּפעלש רע .רענַאקירעמַא רעטכע ןייַא ,רעטלָאנעג ַא
 ַא טָאה רע תמחמ ןוא .םלעקינ יד טימ םרעדָאוװק יד סענעשעק
 לעקיג ןעדעי טימ רעדָאװק ןעדעי וצ רע טגָארט ,היאר עגירעדינ
 -ּפוק עכיוה ייווצ ןיוש ןעהעטש שיט ן'פיוא .זָאנ רעד וצ ךיילג
 ערעדנַא סָאד ,סרעדָאווק עמַאס ןופ ןיא עלעקּפוק ןייא .ךעלעק
 ,גיטרַאפ טינ ךָאנ זיִא יניּפ ןוא .סלעקינ רעטיול ןופ זיא עלעקּפוק
 -נעזיוה יד ךרוד ןעהעזסיורַא ןעמ ןָאק סָאד .ךָאנ ןּוא ךָאנ טָאה רע
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 שוא ןערעוװ ייז .ןעלָאװשענ ןענעז ,לופ ןענעז סָאװ ,סענעשעק

 .מ

 זיא שטנעמ א ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז עגיבייא ןייק ָאטשינ
 זנוא זיא סע .טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןעדעירפוצ טינ לָאמנייק
 סרעלָאט עדמערפ יד ןעטקעלַאק ןהעגמורַא סָאד ןערָאװעג סאמנ
 ךעלעקלוב עניילק רעסעב .סלעקינ ןוא סרעדָאוװק ערמערפ יד טימ
 ןיימ טנָאז ױזַא ..עדמערפ ןעשטעליוק עסיורג רעדייא ,ענעגייא
 ץפיוא ןח"םוא ןייֵא ןעפרַאװעג טָאה רעהירפ .הכרב ןירעגעווש
 ןעסעגעגוצ םהיא ךיז ןעבָאה סע .והילא רעדורב ןיימ ןעטקעלָאק
 ערעדנַא .סרעמָאטסָאק יד יו ,סענזיב יד ױזַא טינ ןוא .סענזיב יד
 : טגָאזעג ןעבָאה ייז .ןעלהָאצ טרעהעגפיוא ןעבָאה סרעמָאטסָאק
 .."תורּפכ ףיוא סע ןעפרַאד רימ ,רושטינריופ רעייֵַא וצ ךייַא טמענ,
 יאמפ ? טעּפירקס טעב יד יאמל ,הנעט ַא טַאהעג ןעבָאה ערעדנַא
 פיו עדָאמַאק יד יאמל ?רע'מינּפ ייווצ םזייװַאב לעגעיּפש רעד
 ?עסנעב סעבעי יאמל ןוא ? ןעכַאמרַאפ טינ ןוא ןענעּפע םינ ךיז
 ףיוא יו זיא ,קעװַא ךיז טצעז עמ זַא ןוא ? ךוּפ יירד טגעוו
 ןעפומ ןוא בשיימ ךיז ןענעז רעדעיװ ערעדנַא ןוא ...| סעכעיווצ
 -נַא ןייֵא ףיוא רעביא ךיז ןעביולק ייז ,טסייה סָאד ,סױרַא רָאג
 טא ןיא ץלַא ןופ רעגרע רָאנ !ייז ךוז הענ ןוא -- טירטס רעד
 ןעלהָאצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא ןַאהרַאפ : סָאװ
 .טלהָאצעג ייז ןעבָאה ,ןעלהָאצ טנַאקעג ןעבָאה ייז זַא ,טלעג-ךָאװ
 רעד ?סָאװ רעביא .ןעלהָאצ טינ רהעמ ןיוש ייז ןענָאק טציא
 טייברא ןייק זיא סע רעדָא .ןערָאװעג קנַארק זיא רעבעג-טיורב
 ךיז טליוו סע ,סיירטס ַא ןעכַארבעגסױא טָאה סע רעדָא .ָאטשינ
 והילא סיוא-טנעל ? ןעמ טוהט סָאװ .רעמָאטסָאק ַא ןערעוװונָא טינ
 זיא'ס ?ןערהעלק רהיֵא טלָאז סָאװ .טעקַאּפ ןייז ןופ לייוורעד
 ...| תורצ טיס תורצ טימ תורצ
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 ןייז טימ ןעדעירפוצ זיא יִניּפ רבח רעזנוא זַא ,רהיא טניימ

 ,רע טגָאז ,רעמָאטסָאק ַא טשטעק עמ ןיב .טינ ךיוא ? בַאשזד

 יירד ,רע טנָאז ,םהיא רעביא טדער עמ .ףוס-םי תעירקכ ןָא טמוק
 ,עלומַאח ַאזַא ,ןהעטשרַאפ וצ םהחיא טיג עמ .טכענ יירד טימ געט

 ילּפַא , ןייֵא םהיא ייב ט'לעוּפ'עג םיוק ,סנערושניא ןופ לכש םעד

 הטרח גָאט ןעטייווצ ן'פיוא טָאה רע זַא ,סיוא ךיז טזָאל ."ןָאשייק

 סָאד ,"טעטקעשזדער, םהָיא טָאה רָאטקָאד רעד רעדָא ,ןענָארקעג
 רעד .תוריסמס ס'נמה םהיא ףיוא ןעבירשעגנָא טָאה רע ,טסַײה

 ..דייהרעטעקַאנ רעיילש ןיא ןעלעפעג טינ םהיא זיא רעמַאטסָאק
 עלַא ןופ עטסנרע יד ןוא ןעקילגמוא עֶלַא ןופ עטסערג סָאד רָאנ

 "סּפמעל} ."סּפעל, ירד ןיא סטנעשזדייא-סנערושניא ייב תורצ
 -ער טלָאמעד .ןעלהָאצ וצ ףיוא טרעה רעמַאטסָאק ַא זַא ,טסייה

 לעיפיוו ,לעיפ ױזַא לָאמ ןהעצפופ טנעשזדייא םעד ּפִא ןעמ טנעכ

 ןעוו זַא ,טגָאז יניּפ .ןעפָארטַאב טָאה עימערּפ ס'רעמָאטסָאק םעד
 ! דלָאנ טיס בוטש יד טָא טישעגנָא רע טלָאװ ,"סעסּפעל , יר טינ

 ,לָאמ ַא טימ סרעמָאטסָאק עבילטע ןעבָאה ?זמ-םילש ןייז ףיוא ןוא

 ,ןעלהָאצ וצ טרעהעגפיוא ,טדערענפיוא ךיז טָאה עמ יוװ ךיילג

 ,סרעמָאטסָאק יד יקַאט ,רעייפ ן'פיוא ןענערב ייז ןעזָאל ---

 טימ ןוא "סעסּפעל, יד טימ ,ןעטנעגַא יד טימ ,סנערושניא יד טימ
 ,ןהעג רעסעב ןיוש טעוװ רע .יניּפ טנָאז ױזַא --- ! סעינַאּפמָאק יד
 רֶאַּפ ַא .סענזיב ענעגייא ןיא והילא רעדורב ןיימ טימ ,רע טנָאז

 ייז .טרָאּפשענּפָא ףליה ס'טָאג טימ עדייב ייז ןעבָאה רעלָאט

 .סענזיב ןוהט ןיוש ןענָאק
 .סענזיב ןיא ןעהעג רימ זַא ,ןעבילבעג זיא'ס ןוא
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 זש
 סענויּב ןיא ןעהעג רימ

 יאיר

 .א

 יד ןיא ָאד רהיא טניפעג סָאד +-- טסולג ץרַאה רעייֵא סָאװ

 טכוז .ךלימלעניופ ןופ .סָאד טסייה ןעטעזַאג יד ןיא ,סרעּפײּפ

 רהיא טכוז .רעּפייּפ ןיא סָאד רהיא טניפעג -- טיײברַא רהיא

 .רעּפייּפ ןיא ייז רהיא טניפעג --- ,רעטייברא טסייה סָאד ,"טנעה ,

 .רעּפייּפ ןיא סע רהיא טניפעג --- חלכ ַא רעדָא ןתח ַא רהיא טכוז

 ריס .רעּפייּפ ןיא סע רהיא טניפעג -- סענזיב א רהיא טכוז

 ןעקוקנירַא ןעמונעג רימ ןעבָאה רעבירעד ,סענזיב טכוזעג ןעבָאה

 טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה ריס ןוא ,גָאט ףיוא גָאט ןיירַא רעּפייּפ ןיא

 -ידנעק-ירענָאישיײטס-סרַאגיפ , :טנעמזײטרעװדַא ןימ אזַא ףיוא

 .להוקס ַא רעביא ןענעקַא ,ןעפיוקרַאפ וצ דנעטס-רעסַאוװ-עדַאס

 טמוק .סענזיב עטוג טהיטנַארַאנ .לעבָארט ןעילימַאפ עכַאזרוא

 | ..2!לענש

 / טינ טנעז רהיא ,טסייה סָאד ,רענירג א ךָאנ טנעז רהיא ביוא

 : טניימ סָאה סָאװ ןעשטייטרַאפ ךייַא ןעמ ףרַאדַאב ,דנַאל ןיא גנַאֿל

 ,רעלטעראניס פיורעד טפיוקרַאפ עמ סָאװ ,לעשיט ַא זיא סָאד

 גנוטייצ-טַאלב א ןוא ,רעסַאוװזעדָאס ןוא סעקרעקוצ ןוא גייצענביירש

123 



 םכולע"םולש 174

 -רַאפ ןעפיוקרַאפ ןוא ..עלָאקש ַא ןעגעקַא זיא לעשיט סָאד .ךיוא
 ַא טימ ןע'טג ךיז ףרַאד ןַאמ ַא סָאװ ,םעד רעביא סע ךיז טפיוק
 ...עילימַאפ רעד ןיא הביס רעדנַא ןייֵא רעביא רעדָא ,בייוז

 .ב

 -קעווא הכרב בייוו ס'והילא רעדורב ןיימ וליפא ךיז טָאה
 ןענַאװ ןופ ,סנעטשרע :תונעט ערהיא טימ ןענעקַא טלעטשעג
 ןעלָאז סָאװ וצ ,סנעטייווצ ןוא 4 תמא זיא סָאה זַא ,ןעמ טסייוװ
 ? ןיירַא טעב ןעקנַארק ַא ןיא ּפָאק ןעטנוזעג 6 טימ ןעכירק ריס
 ןיא ןייז רימ ןעפרַאד סָאװ --- ןע'טנ ךיז ןעליוו בייוו ןוא ןַאמ זַא
 ןענופעג הכרב רעזנוא טָאה ָאד רָאנ זַא ,רהיא טניימ ...? ןעטימ
 טכוזענסױא יז טָאה סענזיב ערעדנַא טרעדנוה ייב ?הנעט ַא
 גנַאל ןיוש טָאה והילא רעדורב ןיימ .ןורסח רעדנַא ןייֵא םוטעמוא
 טינ רעבָא רע טָאה .טנַאה רעד טימ רהיא ףיוא ןעבעגעג ךַאס ַא
 רע זַא ,ןעסיוו וצ ןעבעגעג םהיא טָאה יז .רהיא ןופ ןעטינשעגּפָא םוג
 ,ןעניימ טינ לָאז רע זַא .גיד'לודג ױזַא ךיז ייב ןייז םינ רָאג לָאז
 ,דרָאב ןייז ןופ םיקלח יירד טּפַאחעגּפָארַא טָאה רע סָאװ ,סָאד זַא
 רהיא טָאה ףיורעד ...ךיז ןופ ןעזָאלב וצ טכער סָאד םחיא טיג
 -ּמָארַא טָאה רעקעב רעד הנוי עטַאט רהיא יאמל ,טרעפטנעענ והילא
 ינימ רבח רעזנוא ןיירַא ךיז טשימ ..,7 דרָאב עצנַאג יד ןעמונעג
 טעוועג ןיא ךייַא טימ חעג ךיא ? סָאװ רהיא טסייוו, : טגָאז ןוא
 -נוה יד ןעשיווצ ןעניפענ טעװ רהיא ביוא זַא ,סנייא ןעגעק ייווצ
 ,ררעב טימ ןעשטנעמ ץוט בלַאה ַא רענַאקירעמַא ןָאיליפ טרעד
 טסור -- !לשמ ַא'ס , -- ?! רעפָאלב ןעפורנָא ךימ רהיא טלָאז
 טרער ...סיוורָאב סעקשטַאק ןעהעג ךַאמירעד -- .עמַאמ יד ןָא ךיז
 ..," ןעכַאז ערעדנַא ןופ רעסעב ןיוש

 גונעג זיא'ס .,דרעב ןופ טרער עמ זַא ,טנייפ טָאה עמַאמ ןיימ
 םעד יסייּפ זַא ,ןעהעז וצ טבעלרעד טָאה יז זַא ,יז טגָאז ,רהיא רַאֿפ
 העוו ןוא ךֶא זא ,דרָאב ןייז ןופ קחמ ַא טכַאמעג טָאה ןהוז ס'נזח
 ...! םיאנוש ערהיא וצ זיא
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 טַאהעג ןעבָאה ,ןעגנַאנעג ייז ןיא ןענעז רימ סָאװ ,םענזיב יד

 רעדורב ןיימ סָאװ ,ןעוועג זיא הלעמ עטשרע יד .תולעמ ךס 8

 רעטסיימ א םייחרעד ןופ ךָאנ ,טקנעדעג רהיא ביוא ,זיא והילא

 -עג יײלרעלַא (ןערושטקעפונַאמ סע טסייה ָאד) ןעכַאמ וצ ףיוא

 ןערושטקעפונַאמ וצ טניולעג זנוא ךיז טָאה רעבירעד ,ןעקנַארט

 טיכ .טנעס א רַאפ זָאלנ עסיורג ַא ןעפיוקרַאפ ןוא רעסַאװעדַאס

 -עג ןיילַא ךיוא רימ ןעבָאה ּפָאריס םעד .טנעס ייווצ --- ּפָאריס

 עטסגיליב יד טַאהעג ןעבָאה רימ סָאװ --- הלעמ ַא ךַאנ .טכַאמ

 רַאפ ןעבעגעג רימ ןעבָאה ינעמשז עלוּפ ַא .(ןעטקעפנָאק) סידנעק

 .סידנעק ןעקצָאמס טנַאקעג ךיוא רימ ןעבָאה ןיילַא ןוא ,טנעס ןייא

 ןוא לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךימ סָאד ךיא ןיימ ,"רימ,, גָאז ךיא זַא

 דנעטס רעזנוא ייב ןהעטש ןעפלָאהעג ןעבָאה יירד עלַא רימ .ן'יניּפ

 הכרב זַא ןעדייס .ןעהעז טינ לָאז רענייק זַא ,שַאנ ַא ןעבעג ןוא

 ףיוא יװ ןוא .ןעשַאנ טנַאקעג טינ ןעמ טָאה ,ייברעד ןעוועג זיא

 ,דנעטס ם'ייב געט עצנַאג טעמב ןעוועג הכרב זיא ,סיעכהלדוצ

 .סענזיב ןוהט ןעפלָאהעג רימ ןעבָאה עּלַא .סענזיב ןוהט ןעפלאהעג

 -עגוצ זיא רע זַא ,הנוק ַא .עמַאמ יד וליפא ןוא ,לעבייט וליפא

 "רעד ,ןעקַארשרעד ׁשזַא ךיז רע טָאה ,דנעטס רעזנוא וצ ןעגנַאג

 זיא סָאד .טיילסענזיב לעיפ ױזַא טימ החּפשמ אזַא גידנעהעז

 ,ןיהַא ןעכירק בעיל טָאה הנוק ַא .טוג רהעז ןעוועג אקוד רעבָא

 .גנע זיא'ס ואוז

 .ד

 יר ןיא ,רעמוז זיא סענזיב ערעזנוא רַאפ טייצ עטסעב יד

 רעד .םונהינ רע'תמא ןייֵא קרָאידוינ ןיא זיא רעמוז .געט עסייה

 "םירקדזייַא, .ענעשזָארַאמ טימ גָאט ןעצנַאג םעד ךיז טקיווק םלוע

 ,טסייה סָאד .סע ךיז טפיוקרַאפ שטיוודנעפ ץ'פיוא .ָאד סע טסייה
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 םָאֹד ןוא .םירקיזייַא לעסיבַא ןעטימ ןיא ןוא ךעלטיווקסיב ייווצ
 רָאנ .בלַאה ףיוא בלַאה ייברעד רימ ןענעידרַאפ .ינעּפ ַא טסָאק
 טניל הכרב-לזמ רעצנַאג רעד .טסנעידרַאפ רעזנוא טקעטש ָאד טינ
 עמ סָאװ ,קנַארטעג ןעטלַאק ןימ ַאזַא ןיא .שרעדנַא ץינרע רַאג
 רעדָא ,רעכילסיז-רעיוז ןימ ַא זיא סָאד ."רעדייס , סָאד טפור
 רעד ייב טעּפישטש עס ןוא םיוש ַא טימ סַאװק רערעיוז-ךילסיז
 ,ןעגָאז ,ןײװ-רעינַאּפמַאש טכוזרַאפ לָאמַא ןעבָאה סָאװ ,יד  .גנוצ
 "רעדייס , שטָאה ןוא .רעינַאּפמַאש ןע'תמא ןופ םעט ַא טָאה'ס זַא
 -קעפונַאמ רעו ןענעוװטסעד ןופ ,קנַארטעג רענַאקירעמַא ןייֵא זיא
 והילא ןעד ןָאק סָאװ .,והילא רעדורב ןיימ -- ? םהיא טרושטו
 .ןעהערדוצסיוא םהיא טכַאמ יניּפ סָאװ ,ףיורעד טינ טקוק ? טינ
 ןיימ ןעטלַאהעגריפ לָאמ עכילטע ןיוש טָאה יניּפ רבח רעזנוא
 רע --- הלעמ ןייא רָאנ טָאה רעינַאּפמַאש ןייז זַא ,והילא רעדורב
 ! טייקסיז ּפַאק ןייק .תורּפכ ףיוא רע גוט רעטייוו .טלַאק זיא
 ךלַאב יו : דנַאנַארעדעױװ ַא טימ ּפֶא רעדורב ןיימ םהיא טרעפטנעו
 םהיא רע טעקָאילשז סָאװ טנייה ,טינ גוט רעינַאּפמַאש רעד זַא
 ךיא זַא ,ךיד טרהַא סָאװ, :יניּפ םהיא טגָאז ?נעט עצגנַאג
 לָאז ךיא ? ןעקָאילשזנָא שטנעמ א ןָאק לעיפיוו ןוא ? עקָאילשז
 ,טינ ךיא סייוו ,טכַאנ רעד ףיוא זיב הירפ ץנַאג ןופ ןעקָאילשז
 ןירַא ךיז טשימ ..."?עקינ 8 ףיוא ןעקָאילשזנַא לעוװו ךיא ביוא
 טלעטש  .םופדוצ טיג ךיוא טהעג לעקינ א ןַא ,טגָאז ןוא הכרב
 ַא זיא יניּפ רחיא זַא ,טגָאז ןוא ןַאמ רהיא רַאפ לעבייט ןייֵא ךיז
 טכַאד ,ךיז געמ ףתוש ַא ןוא ,והילא יו ,סענזיב יד וצ ףתוש רעכיילג
 יד סָאװ ,קילג 8 ?ל?עקינ ַא לָאמַא ןעבעגוצסיוא ןעניגרַאפ ,ךיז
 רַאפ יז טלָאװ ,ןעטליג יז לָאז עמ ,יז טגָאז .ייברעד זיא עמַאמ
 וענַאקירעמַא רעד טָא וצ ןערהירוצ ךיז טלָאװעג םינ דניז ערהיא
 ...| תושלח ןופ םעט ַא ןוא ץעוװָארַאס ןופ םינּפ ַא טָאה סָאװ ,הקשמ
 ךיז ןעגָאז וצ ףיוא ןעמ טרעה לייווהעד ןוא ,רעטכעלעג ַא דרעוו
 .ךעלטרעווכעטש
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 יה

 ףיוא-ןעמוק סע זַא ,רעמוז ןעטייוו ןיא ,טעה-טעה ,רעטעּפש
 ךָאנ רימ ןעכַאמ ,("ןָאלעמ-רעטָאװ, סע טסייה ָאד) סענעװַאק יד

 ךעלקיטש ךס ַא ףיוא ןעוַאק םעד ןעדיינשעצ ריס .סענזיב רהעמ

 -עטָארעג ַא טפלעה טָאג זַא .,לעקיטש 8 טנעס וצ ןעפיוקראפ ןוא
 ךָאֹנ טביילב סע ןוא ,דלָאנ םהיא ןופ ןעמ טכַאמ ,ןעווַאק םענ

 -עוו עטוג ַא רימ ןעבָאה .דנעטס ן'פיוא ךעלקיטש רֶאַּפ א רעביא

 ףיוא ןעזָאל טינ ןעמ רָאט ענעװַאק ענעטינשעגנָא םורָאװ ,ערעשט
 סָאר ,טָאג רימ ןעטעב ,סילירד ןערעוו םעד ןופ טעוו'ס .ןעגרָאמ
 סָאװ ןעביילב לָאז'פ ,יניּפ ןוא ?עדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא ,טסייה
 ..גָאט ם'נופ ךעלקיטש רהעמ

: 

 ךיז ףיוא ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא ץלַא רעבָא זיא סָאד

 -ַאּפמַאש סיוא זיא --- רעמוז רעד קעװַא טהענ .ןעזיס ַא ,טייצ ַא
 ,הרוחס ַא ךעלטעראניס זיא רַאפרעד ! ןָאלעמ-רעטָאװ סיוא ,רעינ
 ץנַאנ ַא ןעהעג ךעלטערַאניס .ןעזיפ ןייק ןופ טינ טסייוו סָאוװ
 .סענזיב עטוג ץנַאג םעד טימ ןעכַאמ רימ ןוא .רהָאי ןעניכעלייק
 ןוא .קיטש ַא טנעס וצ ןַאהרַאֿפ .ןעטעראגיס יילרעלא ןַאהרַאפ
 ַאזַא ךיוא זיא ןעטערַאגיס .טנעס ַא רַאפ קיטש ייווצ ןַאהרַאפ

 ַא ןערעכיוררַאפ ,ןוהט שַאנ ַא לָאמַא ןָאק עמ סָאװ ,לעקיטרַא
 טינ ןעמ טנָאז ָאד .ןעהעז טינ לָאז רענייק ,דוסב ?עטערַאגיס

 א ןעפערט ךיז ףרַאדַאב .,"ןעקומפ, ןעמ טגָאז ָאד .ןערעכיור
 ןוא ,לעטעראניס ַא טּפעלשעגקעװַא לָאמנייא בָאה ךיא -- השעמ

 ךיא .לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא .טרעכיוררַאפ סָאד ןענָאה רימ

 ךָאד זיא .טאלג ןעפָאלענּפָא טלָאװ סע ןוא .,היצ ַא רע ,היצ ַא

 "רעד טפראדַאב יז טָאה .טלעװו רעד ףיוא הכרב ַא ָאד רעבָא
 טלהעצרעד ןוא יז טהעג .,?עטערַאגיס ַא ןעקומס רימ זַא ,ןעקעמש
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 --- לעטערַאגיס ַא ןעבעגעג רעדורב ןיימ רימ טָאה .ן'והילא סָאד
 טרהאעג ױזַא םינ ןיוש טָאה םהיא ! ןעקנעדענ סָאד לע ךיא זַא
 םעד יסייּפ .תבש ןעוועג זיא'ס סָאװ ,סָאד יוװ ,?עטערַאגיס סָאד
 םהיא ןעמ ףרַאדַאב -- תבש םוא ןערעכיור לָאז לעגנוי ס'נזח
 ,ןעבענעגוצ עמַאמ יד וליפא ןיוש טָאה ךאז ַאזַא רַאפ ! ןענע'גרה
 ןעקומס ןָא טלָאמעד ןופ ...ןעקעטש םעד הטרעוו זיא טנוה רעד זַא
 םעד וליפא רָאג ןיוש ןָאק ךיא .ןעטערַאגיס ןייק טינ ןיוש רימ
 ...ןעגָארטרַאפ טינ חיר

*( 

 סרעפייּפ דנעטפ רעזנוא ףיוא רימ ןעבָאה ןעטערַאניפ רעסיוא

 עסיורג ןייק .ןעלַאנרושז ןוא ןעטעזַאג עשידיא .ןעפיוקרַאפ וצ
 רעזנוא רעבָא טָאה רַאפרעד ייז טימ טינ רימ ןעכַאמ סענויב

 .רעפייּפ ןייא ךרוד טינ טזָאל רע .ןענעייל וצ סָאװ יניּפ רבח

 סע .ןעסײרוצּפָא רעוש םהיא זיא ,זָאנ יד ןיירַא רע טקעטש

 טָאה רע .טעננַאמ ַא יװ ,סרעּפייּפ יד וצ ,רע טגָאז ,םהיא טהיצ

 זיא רע .סרעּפייפ יִד ןיא ןעביײרשניירַא סיּפע ןיילַא קשח קרַאטש

 ןעקורד סרעּפייּפ יד ואוו טרָאד ,ייוודָארב"טסיא ףיוא ןעוועג ןיוש
 רע טגָאז -- ןָאהטעג ןעטרָאד טָאה רע סָאװ .לָאמ עכילטע ,ךיז

 וצוצניהא ןעגַארט וצ טערבעג טָאה רע זַא ,ארומ בָאה ךיא .טינ

 שטנַאב םעד טננערב עמ זַא תמחמ .ךעלדעיל ענייז ןופ רֶאּפ ַא

 רעזנוא ןעמעלַא ןופ רעהירפ םעד וצ ךיז טּפַאה ,סרעּפייּפ טימ

 טנעה יד .ךעלעקניוו עלַא ןיא טרעטשינ ןוא טכוז רע .,יניּפ רבח

 ךיז טזָאל ןוא ףיוא ךיז רע טּפַאח ךָאנרעד .שזַא םהיא ןערעטיצ

 :והילא רעדורב ןיימ םהיא טנערפ .ייוודָארב-טסיא ףיוא ןעפיול

 ,יניּפ םהיא טנָאז ? ייוודָארב-טסיא ףיוא ןוהט וצ רע טָאה סָאװ

 טינ ןעד ןעוהט רימ :והילא םהיא טנערפ .סענזיב ַא טכוז רע זַא

 ַא ךױוא טסייה סָאד טא :יניּפ םהיא טרעפטנע ? סענזיב ןייק
 פעקיטש ןייא ףיוא סרעסע ןעבעיז ןופ החּפשמ עצנַאנ ַא ? סענזיב
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 ערעסָאװ : והילא םהיא טגערפ ...! םענזיב א רימ ךיוא --- דנעטס

 רע :רעגניפ יד ףיוא סיוא יניּפ םהיא טנעכער ? סרעסע ןעבעיז

 טינ יא הכרב ןייז ןוא והילא .ייווצ טינ זיא לעבייט ןייז ןוא

 טינ זיא --- סיתנטק עדייב ןוא .ףניפ טינ זיא עמַאמ יד .רעיפ

 רבח ןיימ ןוא ךימ רע טניימ סָאר --- "סיתנטק, יד .ןעבעיז

 ,לעדנעמ

 יה

 רימ רַאפ ןייֵא ךיז טלעטש יז .ןעמַאמ ןיימ סע טסירדדַאפ

 רעזנוא ןענעידרַאפ רימ זַא ,טגָאז יז .לעדנעמ רבח ןיימ רַאפ ןוא

 דנעטס רעד רעדייא ,גָאטרַאפ םורָאװ .,רשכ ץנַאנ טיורב לעקיטש

 "נוא וצ רעּפייּפ-ןעגרָאמ םעד ןיוש רימ ןעגָארטעצ ,טנעפעעג דרעוו

 רימ ,ָאי) ?הוקס ןיא רימ ןעהעג ךָאנרעד .סרעמָאטסָאק ערעז

 ןעפלעה ,להוקס ןופ ןעמוק רימ זַא ןוא .(?הוקס ןיא ןיוש ןעהעג

 יד טגָאז ,ןושל םעד טימ יקַאט ,ױזַא .סענויב יד ןעדנעטַא רימ

 ַא ,ןושל ןעניה ן'פיוא בלַאה רעכעה ךיוא ןיוש .טדעד יז .עמַאמ

 "ןעקישט, ַא ןיוש טגָאז יז .טינ ןיוש יז טגָאז "ןהוה, ַא ןוא "ךיק,

 סיוא ךָאנ טמוק רהיא ייב ?ןעד סָאװ רָאנ ."ןעשטיק , א ןוא

 ?ןהוה, ַא ןוא .?ןעקישט, א רהיא ייב זיא "ךיק, א : טרהעקרַאפ

 ןעקישט ןיא ,יז טגָאז ,העג ךיא; ."ןעשטיק א רהיא ייב זיא

 .ךיוא יז טכַאל .רהיא ןופ ןעמ טבַאֿל ,.."ןעשטיק יד ןעצלַאזסיוא

 ערבָאד יבַא ,עלעדייר ָאט עלעדייר קַאי -- יז טגָאז --- הנאד א,

 -נייא ףיוא רעביא סָאד טצעז ןוא הירב א טייז ,ונַא ..."עלעניימ

 ..! שלעג





 טז

 ! ןַאמסדנַאל ,וָאללעה





 צד

 ! ןַאמסדנַאל ,וָאללעה

 .א

 ,פעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא ,גָאטרַאפ לָאמנייא רימ ןעפיומ

 םיצולּפ ,סרעמָאטסָאק ערעזנוא וצ סרעּפייּפ עקנישירפ יד טימ

 העצימע רעה ךיא ןוא עציילּפ ןיא ןעטניה ןופ ץעז א ךיא ?היפרעד

 ; סיוא טפור
 | ! ןַאמסדנַאל ,וָאללעה ---

 -ָאמ, ! לעטָאמ זיא'ס --- קוק ַא והט ןוא םוא ךימ ךיא הערד

 ײמורַא ךיז טָאה סָאװ ,לעטָאמ רעד זיא סָאד ,"רעסיורג רעד לעט

 םימ עקָארק ןיא .טלעו רעד רעביא לָאמַא זנוא טימ טּפעלשעג

 ,טקנערעג רהיא ביוא .ןעּפרעװטנַא ןיא ןוא ןעיוו ןיא ,גירעבמעל

 םייז ןיא רָאטַאנרעבוג ַא ןעלעטש טנערהעלעגסיוא ךימ רע טָאה

 -ַאח רעד טימ קעװַא זיא רע רעדערכיוב ַא ןעוועג זיא ןוא ןיירַא

 "םורַא ךָאנ ךיז ןעבָאה רימ זַא .זנוא ןופ רעחיופ ךס ַא ערטסַאיל

 ןעוועג ןיוש רע זיא ,לעּפעשטייהװ רענָאדנָאל ן'רעביא טעקנָאלבעג

 ַא טַאהעג ןיוש טָאה רֶע ,טסייה סָאד .טיירְלּלֶא עקירעמַא ןיא ָאד

 ןֶא ךיוא טציא ךָאנ טלַאה רע ןוא ,רָאטס-גנינילק ַא ןיא באשזד

 *? בַאשזד ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ , :םהיא ךיא גערפ .בַאשזד םעד
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 ,ירָאטקעּפ-ננינילק ןימ ַא זיא סָאד זא ,גידנעהעג ,רימ רע טרעלקרעד/
 ,ןיירַא טמענ עמ ? ױזַא יװ ,ונייהד ,םישובלמ טנינייר ןעמ ואוו
 -םערּפ יד ןערעוו עלעוויוא רעדנוזַאב ַא ךרוד ,ןעלנילפסערּפ ייווצ ןעשיווצ ןישַאמ אזַא ןיא םינותחת עטשטיינקעצ רֶאּפ ַא ,רע טגָאז
 -עגסיוא --- הערד ַא טוהט שטנעמ ַא .טמערַאוװעגנָא טוג ןעלגילפ
 ! ןעזיוה רֶאּפ א טסערּפ

 .ב

 רעד לעטָאמ טגערפ -- ?בַאשזד רעייֵא זיא סָאװ ןוא --
 ,לערנעמ רבח ןיימ ןוא רימ ייב רעסיורנ

 ,ןעגָארטעצ רימ .סרעּפײּפ-סוינ ,ךיא גָאז ,ןערעווילעד רימ ---
 ןעהעג רימ רעדייא ,סרעמַאטסָאק ערעזנוא וצ ןעגנוטייצ ,ךיא גָאז
 רימ ןעפלעה ,?הוקס ןופ ,ךיא נָאז ,ןעמוק רימ זַא ןוא ,להוקס ןיא
 ץםיוא דנעטס ַא ,ךיא גָאז ,ןעטלַאה רימ .סענזיב יד ןעדנעטַא
 ...ןעבעל ַא ןעכַאמ רימ ןוא ,רענרָאק

 ןיוש טסדער וד --- .רעסיורג רעד ֿפעטָאמ טגָאז -- ! ָאחִא --
 ,ךָאװ א ,רע טגָאז ,רהיא טכַאמ פעיפיו .שלעננייא גיד'חשקשינ
 ?ל רהיא יװ ,טיילסענזיב ייווצ עכלעזַא

 ןענָאק -- ךיא גָאז --- ,םֹורַא ןוא םורַא ,טינשכרוד ןיא --
 ַא ןוא רעלָאט ַא לָאמַא ןוא .ךָאװ א רעלָאט א ןענָאלשסױא רימ
 ,..רעדָאװק

 רעסיורג רעד ?לעטָאמ ןָא ךיז טפור --- ?95ָא סטָאד ןוא --
 סָאװ ...ךָאוו ַא רעלָאט יירד ןילַא ןעידרַאפ ךיא --- .תֹולדנ טימ
 פעטָאמ טכַאמ --- 4 ןַאמלעטנעשוד ןעגיזָאד םעד ןופ םיינ יד זיא
 פעדנעמ טסייה רע זַא ,ךיא גָאז .רבח ןיימ ףיוא ןָא טזייוו ןוא
 א ראפ סָאװ ! עפ ןזיא לעדנעמ זַא ,טגָאז ןוא פעטָאמ ךיז טכַאלעצ
 רע לָאז ,םהיא ךיא גערפ ,ןעד עשז ױזַא יו, ? פעדנעמ ןעמָאנ
 זַא ,טנָאז ןוא עלייוו ַא ףיוא לעטָאמ ךיז טכַארטרַאפ ..."? ןעסייה
 זיא קיימ .?עדנעמ טינ ,קיימ ןעסייה רעסעב טפרַאדַאב טלָאװ רע
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 :רע טגָאז "? ךיד ןעמ טפור עשז ױזַא יו, : ךיא גָאז .,רענעש

 ןעסייה ךיוא ךָאד ךיא ףרַאד ,ױזַא דלַאביװ, :ךיא גָאז ."םקעמ,

 וד טסייה רושמ :רע טגָאז ."לעטָאמ ךיוא ךָאד סייה ךיא ,סקעמ

 : ןנוא םימ ּפֶא ךיז טנעגעזעג רע ןוא ."סקעמ

 !קיימ ,יַאב דוג ! סקעמ ,יַאב רוג ---

 ןיא ךיז רימ ןעהעז גָאטנוז ןעטסכענ זַא ,ּפָאןעדער רימ ןוא

 יר ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןעבעג רימ .,סרושטקיּפ-גניוװאומ

 .ןײרַא געוו ןייז ןיא רעכילטיא ךיז ןעהעגעצ רימ ןוא םיסיירדַא

= 

 סָאװ ,קיימ רבח ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןעהעג רעניד ךָאנ גָאטנוז

 ןעהעז סרושטקיּפ-נניװאומ ןיא ,לעדנעמ ןעסייהעג גנַאל טינ טָאה

 רעדורב ןיימ .ןילּפַאשט ילרַאשט רַאטס-גניוואומ ןעסיורג םעד

 ןעצנַאג םעד .זנוא טימ ךיוא ןעהעג יניּפ רבח רעזנוא ןוא וחילא

 רעסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןילּפַאשט ילרַאשט ןעגעוו ייז ןעדער געוו

 .דיא ַא זיא רע זַא ןוא ,טלהָאצַאב טנירק רע לעיפיוו ,זיא רע שטנעמ

 טימ ןעכיילגסיוא טינ לָאמנייק ךיז ןענָאק ייווצ יד יו ױזַא רָאנ

 ,רױּפַאק רערעדנַא רעד םגננירד ,טגָאז רענייא סָאװ ,ןעגנוניימ יד

 ןילּפַאשט ילרַאשט זיא סָאװ טימ :והילא רעדורב ןיימ טנערפ

 ךָאװ א רעלָאט דנעזיוט זַא ,יניּפ םהיא טרעפטנע ? סיורג ױזַא

 : והילא םהיא טגערפ ...ןעמעוו יבַא ױזַא טַאלנ טינ ןעמ טלהָאצ

 םהיא טגָאז ? טלעג ןייז טלהעצעג טָאה רע ?רע טסייוו ןענַאװ ןופ

 ןענַאװ ןופ ןוא .סרעּפייּפ יד ןיא טנעיילעג טָאה רע זַא ,יניּפ

 ,יניּפ םהיא טגָאז ?דיא ַא זיא ןילּפַאשט ילרַאשט זַא ,ןעמ טסייוו

 : והילא רעדעיוװ םהיא טנערפ .,סרעּפייּפ יד ןיא ױזַא טהעטש עס זַא

 ןייז ףיוא ןעוועג ןענעז ייז ? סרעּפייּפ יד סָאד ןעסייוו ןענַאװ ןופ

 ןופ יאמל .ץלַא ןעסייוו סרעּפייּפ יד :יניּפ םהיא טגָאז ? תירב

 -עג ןופ רעמוטש ַא זיא ןילּפַאשט ילרַאשט זַא ,ןעמ טסייוו ןענַאװ

 ןייז זַא ןוא ? ןענעייל טינ ,ןעביירש טינ ןָאק רע זַא ןוא ? ןעריוב
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 ןוָאלק א ןעוועג רע זיא ןיילא זַא ןוא .? רוכיש ַא ןעוועג זיא עטַאט
 והילא שטָאה .ןיניּפ טימ טלַאה ךיא ןוא ...קינרונ ַא ריא ַא ןיא רע ןַא ,רעדורב ןיימ ףיוא טגָאז ןוא ןעדנוצעגנָא יניּפ דרעוו ..."? ןעגיל ַא השעמ עצנַאג יד ןיא רשפא ןוא, :רעבעל-ןוא-גנול ןעטלַאק ַא טימ טגָאז ןוא והילא סיוא םהיא טרעה ? קריצ ַא ןיא
 ..,תמא זיא תמא סָאװ .רע זיא קיגדונ ַא רָאנ ,רעדורב רעכילבייל ַא ןַא רימ רהעק

 .ד

 ;פוק ַא רימ ןערעהרעד ,סטעקיט ןעפיוק עסַאק רעד וצ ןעננַאגעגוצ סָאװ-רָאנ ןענעז רימ
 ? קיימ ,וי רַא וַאח ? סקעמ ,וד וי וד ואה --
 .סקעמ רָאנ ,לעטָאמ טינ ןיוש זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,רעסיורג רעד לעטָאמ ןעוועג זיא סָאד
 ,עיירעלַאנ רעד ףיוא ,ןעביוא ןופ ,טסייה סָאד ,זרעטסּפַא סטעקיט יירד ןעבעג ךיז טסייה ןֹוא ,פערעטסנעפ ם'ייב טציז סָאװ ,לעדיימ םעד ףרָאװ ַא םהיא טוהט ןוא רעלָאט ןעבלַאה ַא ענעשעק ןופ סיורַא טהיצ רע ןוא ,תואצוה ענייז ףיוא זנוא טמענ רע ,טסייה סָאד ..סטעקיט טימ טנייח ךייא טירט ךיא -- סקעמ זנוא טגָאז -- ,סטעקיט ןייק טינ טפיוק ---
 ? םכילע-םולש ןייק ּפִא טינ םהיא רע טיג סָאװ רַאפ ,םהיא טנערפ ןוא ּפָארַא זיב ןעביוא ןופ והילא םהיא טכַארטַאב ,ןיא סָאד רעוו ,םהיא רימ ןעלהעצרעד .ןנוא ייב והילא טגערפ -- ?פזמ-םילש רעד זיא רעוו ---
 ; טירטס רעד ןופ טדערעגניירַא טלָאװ רעצימע יו ,ריט-ןעסיורד רעד ןופ שטיווק א ךיז טרעהרעד סע רָאנ ,וליפא טרָאװ ןייק ,סקעמ טסייה סָאד ,רעסיורג רעד לעטָאמ טינ םהיא טרעפטנע ..? טרָאװ שידיא ַא ןעדעד וצ ןא טינ ןיוש ריד טהעטש סע זַא ,עקירעמַא ןיא סיורג יוזַא ןערָאװעג ןיוש טזיב וד יצ --
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 ! טָאידיא ---
 רימ ןוא ריט רעד וצ רע'מינּפ יד סיוא-ןעהערד עֶלַא רימ

 ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןעטכַארטַאב רימ ,טינ םענייק ןעהעז

 ,והילא רעהירפ ריט רעד וצ ףרָאװ א ךיז טוהט .טרעדנואוורַאפ

 ןעקוק ייז .ריט רעד ייב רענייק ָאטינ -- יניּפ םהיא ךָאנ ןוא

 .שפנ ןייק ָאטינ --- ךעלעקניוו עלַא ןעכוזַאב ייז ,ילעטס רעד ףיוא

 ןיוש טסייה סָאװ ,לעטָאמ ןַאמ-חרבח רעד ?ןייז סָאד ןָאק רעוו

 רַאפ ,קיימ רעדָא לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךימ ,זנוא טמענ ,סקעמ

 ןעטרָאד .זרעטסּפַא ףורַא רימ ןערעטעלק יירד עֶלַא ןוא ,טנעה יד

 ךיוב ן'כרוד ,סקעמ ,רע טָאה סָאד זַא ,דוס םעד סיוא זנוא רע טגָאז

 רעביא סָאד ט'רזח רע ןוא .?טָאידיא , טרָאװ סָאד טדערעגסיױורַא

 ַאזַא ןעדייב זנוא ףיוא ןָא טלאפ סע ןוא .,לָאמ ַא ךָאנ גידנעהעג
 ןעהעז ןוא ןעציזנייַא ךָאנרעד ןענָאק רימ סָאװ םיוס זַא ,רעטכעלעג
 .ןילּפַאשט ילרַאשט ןופ ןעצנוק יד

 .ה :

 קנערק עטּפעלשרַאפ אזַא ךָאנ רהיא טָאה טבעל רהיא טניז |
 ,ךיז טכַאד .סקעמ רעדָא ,רעסיורנ רעד ?עטָאמ יװ ,ןעהעזעג טינ
 ילרַאשט יו ,רעכַאמנעצנוק ןערעסערג ןייק ןעבָאה טינ ףרַאדַאב עמ
 .סעקװעשטשיּפ עלַא טימ םקעמ ךָאנ םהיא טכַאמ .,ןילּפַאשט
 טּפעלק ןוא סקעמ בשיימ ךיז זיא ,רעטַאעהט ןופ גידנעהעגפיורַא
 -ּפַאשט ילרַאשט ייב יוװ ,ךעלעסנָאװ עצרַאװש עצרוק רֶאּפ ַא ןָא ךיז

 .ןילּפַאשט ילרַאשט יו ,טקורעגנָא רע טָאה ?עשילעּפַאק סָאד .,ןיל

 עלעגנעג סָאד ןוא ,ןילּפַאשט ילרַאשט יװ ,טהערדענסיוא סיפ יד
 ייווצ --- עלעקעטש ם'נופ ןעכַאמ ן'טימ ,ןעטניה ם'נופ ןעהעדד ן'טימ

 רעדָא ,לעדנעמ רבח ןיימ !ןילּפַאשט ילרַאשט רעסַאװ ןעּפָארט

 -מורַא םהיא טָאה רע .ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טינ ךיז טָאה ,קיימ
 ם'ייב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןעשטנעמ עלַא ןוא .,ןעשוק טּפַאחעג

 :רענניפ יד טימ טײטענכָאנ זנוא ןעבָאה ,ןעסיורד ןיא רעטשעהט
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 ךיז טנָאק רהיא ..."ןילּפַאשט יפרַאשט רעטייווצ רעד טהעג ןָא,
 ,והילא רעדורב ןיימ יװ ,ןַאמ רעטסנרע ַאזַא ןליפא זַא ,ןעלעטשרַאֿפ
 והילא רעדורב ןיימ  ,גידנעכַאל ןעטייז יד ייב ןעטלַאהעג ךיז טָאה
 -רךַאפ םהיא זיא טונימ ןייא ןיא .טכַאלעג גנַאל טינ רעבָא טָאה
 יד ?השעמ יד ןיא סָאװ .רעטכעלעג סָאד ןערַאװעג טרהעטש
 רעטנוא ןופ יו ,לוק ַא טרעהרעד ךיז טָאה םיצולּפ סָאװ ,זיא השעמ
 : רעלעק ַא ןופ יו סיּפע ,סױרַא דרע רעד

 ! טָאי-יד-יא =

 נ

 ,ןיירַא רעלעק ןיא טקוקעגניירַא ,ןעניובעגנָא ךיז ןעבָאה עלַא ןוא
 -נייא ךיז רימ ןעבָאה עלַא ,ןעגנַאנעגיײברַאפ ןענעז רימ ןעכלעוו
 ,ןעמעלַא טימ ךיילג טרעהעגנייַא ךיוא ךיז טָאה סקעמ .טרעהעג
 ךיז טָאה םיצולּפ ןוא ...ןעגָאז וצ סָאװ ןופ טינ טסייוו רע יו ךיילנ
 ; פָארַא ךַאד ם'נופ יו סיּפע ,ןעביוא ןופ רָאנ ,ןעטניה ןופ טיג ןיוש ,פוק ַא טרעהרעד

 ,..!} טָאיייר-יא ---
 ּפעק יד ןעסירראפ ןעבָאה עלַא ךָאנרעד ןוא והילא רעהירפ

 | ,רעטכעלעג ַא ןעסָאשעגסױא לָאמ ַא טימ ןעבָאה ןוא ןעטלַאהנײא טנַאקעג םינ ךיז ןעבָאה ,ןעהעג תולוק יד ןענַאװ ןופ ,טסואוועג ןעבָאה סָאװ ,קיימ רבח ןיימ ןוא ךיא .ןח ןעטעבעיז םעד טַאהעג טָאה סָאד ןוא .ףױרַא טקוקעג ךיוא טָאה סקעמ  ,ךַאד ן'פיוא ,ףױרַא

1 

 אב והילא ךיז טָאה ,טירטס רעד הוא קרָאי-וינ ןעטימ ןיא ןעוועג זיא סָאד יװ ױזַא רָאנ .טרַאנעג טינ ךיוא ךיז ןעטלָאװ ןערעהיוא עניימ .ןעקַאב עדייב ןיא שטעּפ רַאַּפ ענייפ א ןעניולפעגניירַא ןיוש רימ טלָאװ ,טירטס רעד הוא קרָאי-וינ ןיא ןייז טינ לָאז סָאד ןעוו .ןעסָארדרַאפ וחילא רעדורב ןיימ ןיוש טָאה סָאד
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 -עגסיוא טוג ןעדייב זנוא טָאה רע סָאװ ,טימרעד רָאנ טנעגונג

 ןעמונעג רע טָאה םעדכָאנ ןוא .קיימ רבח ןיימ ןוא ךימ ,ןעטלָאש

 םעד לעטָאמ ףיוא ןעזיוװעגנָא זנוא טָאה רע .רסומ ןעגָאז זנוא

 ,ןעסקעמ ףיוא --- טסייה סָאד ,ןעסיורג

 טפייזעג והילא זנוא טָאה --- ,רסומ ַא ּפָארַא ךייַא טמענ --

 לע'רוחב ַא ...רבח ַא סרעייַא ןופ ךיז טנערעל --- ,רע'מינּפ יד

 ...+ רהיא יוװ ,ױזַא טינ רע טכַאל סָאװ רַאפ ,ךייַא טימ ךיילג

 -ניה לָאמ ַא רעדעיוו טרעהרעד ךיז טָאה -- ! טָאידידדיא --

 ,קירוצ טהערדעגסיוא ךיז טָאה והילא ,סעציילּפ ס'וחילא רעט

 .יניּפ רבח רעזנוא טהערדעגסיוא ךיז טָאה ,גידנעקוק םהיא ףיוא

 ַא ןעבענעג ךיוא ךיז טָאה סקעמ ןוא .םהיא ךָאנ עלַא רימ ןוא

 -עג טצעזעצ טינ רעיש ןענעז קיימ ןוא ךיא .קירוצ סיוא-הערד

 ,רעטכעלעג רַאפ ןערָאװ

 .ח

 -סיוא ךיז טָאה ױזַא ..."רענייטש יד ןעדער עקירעמַא ןיא

 ,ןעסיוו ןעוועג ןלעב ַא רָאנ טלָאװ רע .יניּפ רבח רעזנוא טקירדעג

 רעדורב ןיימ ןָא ךיז טפור ? טָאידיא , סָאד ןעמ טפור ןעמעוו

 : והילא

 ...סע זיא רעד ,טנערפ סע רעוו ---

 רעד רעטנוא ןופ זַא ,ןערָאװעג רעבָא רע זיא טניוטשרעד יו

 : לוק טּפמוטרַאפ א טרעהרעד םיצולּפ ךיז טָאה דרע

 רהיא טנעז סָאד ןָאקיב !והילא בר ,תועט ַא טָאה רהיא ---

 טא א יי יי א א א א ר ! טָא-יד-יא רעד יקַאט ןייֵלַא

 טא ר ראש מאא יא יומא יהא יהוה יהוה עא אטא א טמא מאא מאא א א רב

 טא ראא ראאאא ראאאא אה אתא יהאהמא אהא "יאהו "יראה אהא ראטע אטא א א מאא א ראה

 ןיא והילא רעדורב ןיימ טינ רהעמ ןיוש טהעג ןָא טלָאמעד ןופ

 .ןילּפַאשט ילרַאשט ןופ ןערעה טינ ליוו ןוא סרושטקיּפ-נניוװאומ יד





 אתצטדז

 סענזיב יד ןערעסערגרַאפ ןעהעג רימ





 ל?טדז

 . סענויּב יד ןערעסערגרַאפ ןעהעג רימ

: 

 ןיא .םרֶא ןייא ףיוא ןהעטש טנייפ ןעמ טָאה עקירעמַא ןיא

 עמ ,טסכַאװ עמ ,טסייה סָאד .סטרעוורָאּפ ןעמ טהעג עקירעמַא

 -עג ןעבָאה רימ סָאװ ,סענזיב יד ....רעסערג גָאט ַא סָאװ דרעוו

 - רצסיוא ףיוא ןעגָארטעג טינ ןעבָאה ,דנעטס רעזנוא ףיוא טכַאמ

 ןעבָאה .ןױשרַאּפ ןעבעיז ,ערה-ןיע ןייק ,ןופ החּפשמ ַא ןעטלַאה

 ,רנעטס ןייק טינ ןיוש .סענזיב ערעסערג ַא ןעבוז ןעמונעג רימ

 טיילק ַא ,רָאטס עצנַאנ א יקַאט רָאנ .סָאד טסייה ?עשיט ןייק

 עמ .ןעכוז טינ גנַאל ןעמ ףרַאדַאב עקירעמַא ןיא .סָאד טסייה

 יד ןיא ,טלהעצרעד ןיוש ךייַא בָאה ךיא יװ ,ןעקוקכָאנ רָאנ ףרַאד

 יקַאט .טסולג ץרַאה רעיא סָאװ רחיא טניפעגנ טרָאד .סרעּפיײיּפ

 עטרהיפעגנייַא ןייֵא רַאפ סָאװ ,זיא ןורסח רעד ,ךלימלעגיופ ןופ

 .טלעג טסָאק ןעמָאנ ַא .ןעלהָאצַאב םוג ךיז ןעמ טסייה סענזיב

 רַאפ יו ,ןעלהָאצַאב רהעמ לָאמַא ןעמ ףרַאדַאב עמריפ רעד רַאפ

 סָאװ ,דנעטס רעזנוא וליפא זַא ,רהיא טָאה ןמיס ַא ,הרוחס רעד

 רימ ןעבָאה ,ךָאוו ַא רעלָאט ןהעצ םיוק טכַארבעגניירַא זנוא טָאה

 ַא .עמריפ רעד בעילוצ רָאנ -- טלעג טוג רַאפ טפיוקרַאפ ךיוא

 יי 8

65 
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 טינ וליפא ךיז טָאה רע .טפױקעגּפָא זנוא ייב סָאד טָאה ןרָאהנירג
 ןיא םהיא .ןעכַאמ רימ ?עיפיוו ,זנוא ייב טנערפעגכַאנ קרַאטש
 ןייא םורא ךיז ןעהערד תושפנ ןעבעיז זַא ,ןעהעז וצ גונעג ןעוועג
 ..."סענויב , ַא סָאד זיא אמתסמ .ןעבעל ַא ןעכַאמ ןוא דנעטס

= 

 ,הרוחס רעצנַאג רעד טימ טפיוקרַאפ רימ ןעבָאה דנעטס םעד
 ,סייק-ואש רעד טימ וליפא ןוא םילכ יד טימ ,סטעקסעב יד םימ
 ײלרעלַא ,רעסַאוװ-עדָאס טרושטקעפונַאמ עס ױזַא יו ,דוס םעד רָאנ
 ,קנַארטעג םעד טכַאמ עמ ױזַא יו ,טּפיוהרעביא ,ןוא ,ןעּפָאריס
 והילא רעדורב ןיימ טָאה סָאד -- ?רעדייס , םהיא טפור עמ סָאװ
 ,טנַאזעג טָאה רע .טינ טלעג ןייק רַאפ ןעגָאזסױא טלָאװעג טשינ
 יאמפ .טהעטשרַאפ רע יװ ,סָאד טרושטקעפונַאמ רעכילטיא זַא
 ס'והילא רעדורב ןיימ ? חסּפ ףיוא ןייו טרושטקעפונַאמ רע
 ,ףיורעד טשינ טקוק .עקירעמַא ןיא םש ַא טָאה ןייוו רעגי'חסּפ
 עלַא .רהָאי עטשרע סָאד טשרע םהיא טרושטקעפונַאמ רע סָאװ !

 רעזנוא ןיא תבש זנוא טימ ןענוװַאד סָאװ ,עטנַאקַאב ערעזנוא
 חספ ףיוא ןייוו זַא ,טגָאזעגוצ זנוא ןעבָאה ,?הוש רעקוועלירתכ
 רבה רעזנוא .זנוא ייב רָאנ ,ץיגרע ןיא ןעמענ טינ ייז ןעלעוו
 ,קרָאי-וינ רעביא טקױּפעצ ןוא גנַאלק ַא טזָאלעגסױרַא טָאה יניּפ
 געמ --- ןייוו ןעגי'חסּפ טרושטקעפונַאמ והילא רעדורב ןיימ זַא
 יניפ רעזנוא זיא ןעקיוּפ וצ ףיוא .טנעדיזערּפ רעד ןעקנירט םהיא
 ,טגָאז יניּפ ,"ןעזיײטרעװדַא , : ןעפורעגנָא סָאד דרעו ָאד .קיזמ ַא
 .עקירעמַא טחעטש ,סטנעמזײטרעװדַא ףיוא טסייה סָאד ,ףיורעד זַא
 געמ רעטייברא רעדעי .הרוחס ןייז ןעביול געמ רחוס רעכילטיא
 ןיימ זַא ,ןעסיוו געמ טלעוו עצנַאג יד .הכאלמ ןייז ןעזייטרעוודא
 זַא ,ןעזײטרעװדַא רימ געמ ךיא רָאנ .גיסע-רעיוז זיא קנַארטעג
 ןיימ ןַא ,טגייצרעביא ןייז טגעמ רהיא .רעקוצ ןופ רעסיז זיא'ס
 ,ןעצַאש רימ סע ןָאק ךיא רָאנ .ינעּפ ןייק הטרעוו טינ זיא םיײברַא



 198 סענויב וד ןערעפערגרַאפ ןעהעג רומ

 עיירפ ַא .עקירעמַא זיא סע  ,ןָאילימ א הטרעוו יד .טָאה'פ זַא

 .ג

 -ןוַאד, ץנַאג רעביא טזײטרעװדַאעצ ןוא טקיױּפעגסיױוא קרַאטש

 רבח רעזנוא טָאה ,ןייוו ןעגיחסּפ ס'והילא רעדורב ןיימ "ןוָאט

 ױזַא םהיא טָאה ןוא טייז א ףיוא רעדורב ןיימ ןעפורעגקעוַא יניּפ

 : טנַאזעג
 ןייד םזײטרעװדַא ריד בָאה ךיא  ,וחילא ,סיוא עשז רעה ---

 לָאז ךיא ,עשז-העז ,רעסעב טינ ףרַאד עמ סָאװ ,ןייוו ןעגי'חסּפ

 ױנַאמנֶא טסנָאק ֹוד םורָאװ .תונויזב ןייק ריד ךרוד ןעבָאה טינ

 קנַארטעג ןייד יו ,קַאמשעג ױזַא ןייז לָאז רע ,ןייוו ַאזַא ןערושטקעפ

 ,עקירעמַא ןיא סָאד זַא ,ןעקנעדעג וד טסלָאז ...םייה רעטלַא רעד ןיא

 ...סַאװק ןייק טינ ,ןייוו ןעמ טקנירט ָאד ןוא
 טָאה ןוא טגידעלַאב ןענופעג והילא רעדורב ןיימ ךיז טָאה ָאד

 םהיא רַאפ .וליפא טרָאװ ןייק ן'יניּפ ןערעפטנע טלָאװעג טשיג

 ןעגָאװצענּפָא טָאה ןירעגעווש ןיימ ,הכרב טרעפטנעענּפָא ןיוש טָאה
 ןעפורעגנָא ךיז טָאה יז ,ּפָארקָא ןעסייה ַא טימ יניּפ רבח רעזנוא
 | : טגָאזעג ױזַא טָאה ןוא

 ןערעה ןוא טייז רעד ייב ןהעטש לָאז ,רעדמערפ ַא ,רעצימע ---

 עקירעמַא ןיא ןַא ,ןעניימ טנַאקעג רעכיז רע טלָאװ ,רעטרעוו עכלעזַא
 ןייק טינ ןעקנירט סָאװ ,ןעטַארקעטפ ןוא םיסחוימ רעטיול ןענעז
 ןיא ןוא גינָאה ןיא ךיז ןעדָאב ןוא ,ןייוו ץוח א ,הקשמ רעדנַא
 עכילקילג יד ןעבָאה ךיא םִאֹל ...סטונ סָאדלַא ןיא ןוא ץלַאמש

 סע סעקרעגוא ןופ לעסָאר ןוא ץעוװָארָאס טרָאװק לעיפיוו ,רהָאי

 ןעהעזעג ןיילַא בָאה ךיא ..!נָאט ַא ןעקנורטעגסיוא ָאד דרעוו

 טָאה טירטס דנערג ןופ עקשטינטיירלא ןייֵא ןעגיוא עניימ טימ
 ,ךעלעּפע ערעיוז האמ ַא טימ סָאװקלעּפע רעמע ןייֵא טלעטשַאב
 סעצילסיק יד סָאװ ,ןעבָאה ךיא לָאז תוכרב יד ןוא ...סעצילסיק



 סכילעיםולש 106

 יד טימ סעשודנערָא עניה יד ןופ רעקַאמשענ ןוא רעסעב ןענעז
 טדיינש עמ ױזַא יװ ,טינ ןליפא טסייוו עמ סָאװ ,סטורפ-ּפיירג
 ...כָאד טסע עמ סָאװ טימ ןוא סָאד

 ָאד טָאה הכרב סָאװ ,גנידסלַא ףוס ן'זיב רעביא טינ בעג ךיא
 וז טעװ ,ןעדער וצ ןָא טביוה יז זַא ,הכרב םורָאװ .טגָאזעגסױרַא
 ,רימ טימ ךיילג סע טסייוו יניּפ .ןערעוו ןעניװשנַא טינ ךינ ױזַא
 עטסעב יד זיא סָאד ,געוו םעד טמענ ןוא לעטיח סָאד ןָא רע טקור
 .ױזַא ךיוא והט ךיא .הצע

 .ד

 רעסיורג .סמור ףניפ טימ רָאטס-ירעגנַאשייטפ-רַאגיס-ידנעק,
 ,לענניס עכַאזרוא .,טפַאשרַאבכַאנ עטסעב .סענזיב עטוג .,ןיגרַאב
 ,ָאֵא ?ירבע רעד ףיױא רהיא טגָאז סָאװ ,"ןעבענרעביא לענש
 סכילטיא ןעשטייטרַאפ ךייַא זומ עמ ? ןושל-םוגרת ךייַא ייב זיא'ס
 .ןהעטשרַאפ טינ רהיא טעװ ,טינַא .רעדנוזַאב טרָאװ

 עמ ואוו ,טיילק א רעביא ךיז טיג סע, :ױזַא זיא טשּפ רעד
 ןוא ןעטעזַאג ,גייצעגביירש ,ןעטערַאגיס ,ןעטקעפנָאק טפיוקרַאפ
 .ןעטפעשעג עטוג טכַאמ .חאיצמ עסיורג 6 .ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ
 -ַאב ןייק טינ ןיא תיבה-לעב רעד תמחמ ןוא .םינכש עטסעב יד
 ..."רעכיג סָאװ טפעשעג סָאד רעביא רע טיג רעבירעד ,רעטבייוו

 ןעבָאה רימ ןוא ,רעּפייּפ ם'נופ טנעיײלעגסױרַא רימ ןעבָאה סָאד
 ךיילג ,סענזיב עגיטכיר יד זנוא רַאפ זיא סָאד זַא ,טלהיפרעד עלַא
 יד ןעקוקנָא ןהעג ןעביֹוהעגנָא ןעבָאה ריס ןוא .ןעטסָאמעג יו
 ,טסייה סָאד .ןעליבסנַאמ יד ןעגנַאגעג ןענעז רעהירפ .סענזיב
 סָאד ,ןעייווצניא רימ ןוא יניּפ רבח רעזנוא ,והילא רעדורב ןיימ
 .קיימ ןיוש םהיא טפור עמ סָאװ ,קעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא ,טסייה
 יד ןעגנַאגעג ןענעז ךָאנרעד .ןעלעפעג סענזיב יד ןענעז ןגוא
 ,פעבייט בייוו ס'יניּפ ןוא הכרב ןירעגעווש ןיימ ,עמַאמ יד : רעבייוו
 רעדנַא ןייֵא ןענופעג טָאה ייז ןוֿפ עכילטיא .ןעלעפעג טינ ייז זיא
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 ןופ טייוו-וצ רהיא זיא'ס זַא ,טנָאזעג טָאה עמַאמ ןייֿמפ .ןורסח

 ַא ןַאהרַאפ ךיוא סָאג רענעי ףיוא זיא'ס ,טסייה סָאד .לחוש רעד

 רעקוועלירתכ רעזנוא טינ .?הוש עדמערפ ַא רעבָא סָאד זיא .?הוש

 רעד זיא להוש רעד ןיא ביוא ,והילא רהיא ייב טגערפ .ל?הוש

 םהיא טרעפטנע ??הוש רענעי ןיא סָאװ ,טָאג רעשידיא רענעגייא

 ןענעז ןעדיא יד רָאנ ,רענעגייא רעד זיא טָאג רעד זַא ,עמַאמ יד

 טימ .ןעדיא רעקוועלירתכ יד וצ טניואועגוצ זיא יז ;ערעדנַא

 ןָאק יז .שרעדנַא רָאנ ךיז טנעוװַאד ,יז טגָאז ,ןעדיא רעקוועלירתכ

 "לעב רעדנַא ןייֵא ןערעה יז טעװ ױזַא יו ,ןעלעטשרָאפ טינ ךיז

 ? ןזח םעד רעב-שרעה רעזנוא טינ ,הלפת

 .ה

 טָאה הכרב ןירעגעוװש ןייס .תונעט ס'עמַאמ רעד זיא סָאד

 טגָאז ,ןוהט רימ ןעלעוו סָאװ : ןורסח רעדנַא ןייֵא סעגזיב יד ףיוא

 ?סמור ףניפ רימ ןעפרַאד סָאװ וצ ? סמור לעיפ ױזַא טימ ,יז

 רימ :הצע ןייֵא ןעבעגעג עבָארג יד יסעּפ הנכש רעזנוא זנוא טָאה

 "רַאװק רֶאּפ ַא וצ ןעבעגּפָא ,ןעגנידרַאפ סמור עגירעביא יד ןעלָאז

 ןעמענניירַאמ :ןעפורעגנָא סָאד דרעוװו ָאד .טסעק טימ ןעטנַאריט

 טגָאז .טנַאריטרַאװק ַא ,ןכש ַא טסייה "רעדרָאב , ַא .?סרעדרָאב

 -טסעק טימ ןוהט וצ ןעבָאה .זנוא טלהעפ סָאד ךָאנ; :הכרב

 ַא יװ ,טרָאװ סכילטיא ךָאנ רהיא טנָאז ?עבַייט ןוא ."רעדניק

 -טסעק טימ ןוהט וצ ןעבָאה .זנוא טלהעפ סָאד ךָאנ, : יַאנוּפָאּפ

 לָאמַא גצ טסלָאװ רעמָאט , :?עבייוו ןייז וצ יניּפ טגָאז ..."רעדניק

 ..."4 רעטרעוו ס'חכרב ןעייקרעביא טינ ,טרָאװ ןענייא ןייד טנָאזעג
 זיא רעכילטיא , :ן'יניּפ רעזנוא ּפָא טלהיק ןוא הכרב סיורַא-טערט
 :רעביא ט'רזח לעבייט ןוא ..,"ךיז ףיוא טינ ,םענעי ףיוא ןיבמ ַא

 ןֶא ךיז טפור ..."ךיז ףיוא טינ ,םענעי ףיוא ןיבמ ַא זיא רעכילטיא,

 ןייז טסלָאז וד ןעוו ,ןָאהטעג וד טסלָאװ סָאװ, : בייוו ןייז וצ יניּפ

 ,ךיא טלָאז -- ְךיא טלָאװ, :הכרב םהיא טרעפטנע ?? ןןייֵלַא
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 טלָאװ, :ךָאנ רהיא טגָאז ?עבייט ןוא ..."חקמ זיא -- ךַאקעל
 -יײּפש ַא יניּפ טוהט ..."חקמ זיא --- ךַאקעל ,ךיא טלָאז -- ךיא
 .קעוַא טהעג ןוא -- "! ופט , סיוא

1 

 יר ןעקוקנָא ןעגנַאנעג ןענעז ןיילַא רימ רָאנ זַא ,רהיא טניימ
 ,םינתוחמ ערעזנוא ךיוא ןעוועג חירטמ ךיז ןעבָאה סע ?סענזיב
 רעזנוא ןעגנַאנעג ןיא ?2 םדוק .עטנַאקַאב ןוא דניירפ ערעזנוא
 "תנתוחמ רעזנוא ,בייוו ןייז --- ךָאנרעד .רעקעב רעד הנוי ,ןתוחמ
 טינ ייז ןענָאק לָאמ א טימ עדייב .ןירעקעב יד עלעוויר ,עמ
 ןהעג לָאמ עלַא ייז ןעזוס .רקפה ףיוא סעשינק יד ןעזָאלרעביא
 ןוא .רעדניבנייֵא רעד השמ ןענגַאנעג ןיא ךָאנרעד .זייווגיצנייא
 ךימ ךיא זומ ָאד ! אש רָאנ ...עבָארג יד יסעּפ -- םהיא ךָאג
 ,ימ ןויקסקע, :ןושל ןעגיה ן'םיוא ןעגָאז ןוא ןעכערברעטנוא ןיילַא
 ןוש5 ךילשטנעמ רעזנוא ףיוא .?קייטסימ ַא טכַאמעג בָאה ךיא
 טאהעג בָאה ךיא ,טינ ?עביארַאפ ןייק טָאה , : ןעסייה סָאד םעוו
 ,עבָארג יד יסעּפ חנכש רעזנוא ןעגנַאגעג זיא רעהירפ .?תועט ַא
 .רעדניבנייַא רעד השמס ,ןַאמ רהיא ןעגנַאנעג זיא טשרע ךָאנרעד
 ,רניירפ עטוג עטנַאקַאב רַאּפ ַא טָאלג ןעגנַאגעג ןענעז ייז ךָאנ ןוא
 -ירתכ רֶאּפ ַא ,טסייה סָאד ,?הוש ןייא ןיא זנוא טימ ןענווַאד סָאװ
 רעד ייז טָאה .סענזיב יד ןיא ןעהעטשרַאפ סָאװ ,ןעדיא רעקוועל
 טושּפ ייז טָאה רע ,טסייה סָאד .ןעמונעגפיוא ןעש טינ ןַאסענזיב
 טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע זַא ,טגָאזעג ייז טָאה רע ,ןעבירטעגכרוד
 -רַאפ עמַאמ ןיימ סָאד טָאה ! חחּפשמ עסיורג ַאזַא טלעטשעגרָאפ
 טָאה .הכרב ןירעגעווש ןיימ טימ םחיא וצ קעװַא יז זיא ,ןעסָארד
 וצ ןעבָאה יז טעװ רע זַא ,טאװיװ ַא טלעיּפשענּפָא הכרב םהיא
 -ענ טָאה ןַאמסענזיב רעד זַא ,ןעוועג זיא ףֹוס רעד ! ןעקנעדעג
 ,םעד בעילוצ רָאנ סענזיב יד ףיוא טיג רע זַא ,טָאג ייב ןערָאװש
 8 זא .הטרח ןיוש רע טָאה טציא .,ןעבָאה הנותח טהעג רע סָאװ
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 ןיא ,הכרב רעזנוא יװ ,ליומ ַאזַא ןעבָאה ןָאק ,רע טגָאז ,ענידיא

 ןעביילב ,רע טגָאז ,רעביילג ןיוש .ןעבָאה הנותח וצ יאדכ טינ

 .רוחב ַא ,טסייה סָאד - .ןַאמלעגניס ַא טדיוט ן'זיב

0 

 -סיוא זיא ןַאמסענזיב רעד .טגָאזעג רָאנ רעבָא זיא סָאד

 "עג ןעבָאה רימ יװ ױזַא טקנוּפ ,סענזיב יד ןעפיוקרַאפ ןעגנַאנעג

 רימ ןעבָאה דנעטס רעזנוא זַא ,טרפבו .סענזיב יד ךָאנ ט'שלח

 ,ןרָאהנירג רעד ?ייוו ,"טעמכ, גָאז ךיא .טפיוקרַאפ טעמכ ןיוש

 טימ ןנוא טָאה ,דנעטס רעזנוא ןעמענרעביא ןעננַאנעג זיא סָאװ

 סע טסייה ָאד .בָאגפיױא ןייַא רעלָאט ןהעצ טּפוטשעגנײרַא דלאווג

 ןעבָאה רימ סָאװ ,טַאהעג הטרח ןיוש ןעבָאה רימ ,?טיזַאּפעד , ַא

 זיא ןרָאהנירג רעד םורָאװ ,טיזַאּפעד םעד ןעמונעג םהיא ייב

 טינרָאג ןיוש טָאה רע ,נָאט ןעצנַאג םעד זנוא רעביא ןעגנַאהעג

 ךס ַא ,קינדונ ַא דיא ַא .דנעטס רעזנוא ןופ ןעטערטּפָא טלָאװעג

 ויא רעדורב ןיימ .והילא רעדורב ןיימ ןופ קינדונ רערעסערג ַא

 יד ןיא ןעסעגעגנייַא ױזַא זנוא ךיז טָאה רע .םהיא ןענעקַא דלָאג

 -ַאּפעד ןייז ןיירַא םינּפ ןיא ןעפרָאװעג םהיא ןעבָאה רימ זַא ,רענייב

 טָאה רע .קירוצ ןעמענ םהיא טלָאװעג טינ רעבָא רע טָאה .טיז

 זַא ,רעכיז ןעועג זיא רע .דנעטס רעזנוא ןיא טבעילרַאפ ךיז

 ױזַא -."! ןרָאהנירג ַא טביילב ןרָאהנירג א, .ךילקילג ןערעוו רימ

 .יניּפ רבח רעזנוא טגָאז

 .ח

 ! סרעגנירג סיּפע ךימ טגערפ --- ? "ןרָאהנירג , א טסייה סָאװ

 ַא ,ןערעה רימ .זיא סָאד סָאװ טינ ךיוא טסייוו קיימ רבח ןיימ

 ןעוועג ןלעב ַא ןיב ךיא ,ךיוא רימ ןעגָאז --- "ןרָאהנירג , טגָאז עמ

 "גַאהענּפָא טָאה סָאװ ,ןעדיא םעד ןעלהָאמּפָא טסעװַאקישט ַא ףיוא



 םכולע"םולש | | 00

 יד ןערעה טפרַאדַאב רהיא טָאה .ריירק ענירג טימ ןרָאה ןעגנַאל א טצעזעגוצ םהיא ךיא בָאה ןרעטש ן'םיוא רָאנ  .רַאוטַארט ם'נופ הענייטש יד ףיוא לעדיירק סייוו ַא טימ ,דנעטס םעד זנוא ייב טלעד
 רעזנוא טנעקרעד ןעבָאה עלַא .ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןערעטכעלעג
 .והילא רעדורב ןיימ ץוח 8 .טכאלעג ןעבָאה עלַא ןוא ןרָאהנירג
 רעסַאנ ַא טימ לָאז ךיא ,ןעגנואווצעג ךימ טָאה רע רָאנ .ןעגָאלשעג טינ ךימ רע טָאה ןענָאלש ,טסייה סָאד ,טכַאלעג טינ טָאה רע
 -הָאצ ןעפרַאד רימ ןעלעוו ,טינַא .ןרָאהנירג םעד ןעשיװּפָא עטַאמש
 טמורּפ .ףַארטש ָאד ןעמ טלהָאצ ךַאז עדעי רַאפ .ףַארטש ןעל
 אד) יָאווָאדָארַאג ַא סױא-טסכַאװ -- םירטס ןיא ןוהט ייּפש ַא
 ייסילָאּפ , סע טסייה ָאד) ןיירַא אידג-דח ןיא ךיילנ ּפֶא ךייַא םרהיפ ןוא רעהיוא ןייַא רַאפ ךייַא טמענ רע ,("ןַאמסילַאּפ } רע טסייה
 ! עקירעמַא ןיא גנערטש רהעז ,רעלָאט ףניפ ןיא ּפֶא ךייא ןעמ טריפַארטש ןעטרָאד ןוא ,("ןעשייטס

 .מ

 ...? ןעייּפש רע טעוװ סָאװ --- םוג ךָאד ןיא ןעכייר םעד ןוא .טוג טינ םהיא זיא'ס סָאװ ,רעד רָאנ טעייּפש ןעיײּפש .טינ ןעייּפש ןערענָאילימ .ןעציז ןערענָאילימ יד ואוו ,טרָאד רָאנ .םוטעמוא טינ -- סָאד ןוא = .וינעווע רעטפניפ רעד ףיוא רשפא ןעדייס .הנידמ עיירפ ַא -- עקירעמַא .טהעטש טלעוו יד סָאװ ףיוא טעקַארח עמ ןוא טעייפמש עמ .תועט ַא רחיא טָאה ? טירטס רעד ףיוא טינ טעייּפש רענייק ןוא ,ןעּפרעװטנַא ןיא יו ,רעביוז ןוא ןייר יֹוזַא זיא ָאד זַא ,ןעניימ יאדוא רהיא טרעק
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 ןעפומ רימ
 יט

 .א

 עמ ,טסייה סָאד .טפומ עמ -- גהנמ א ןיא עקירעמַא ןיא
 סענויב ןייא ןופ .רערעדנַא רעד ןיא הריד ןייא ןופ ךיז טלעקעּפ
 טינ רע טפומ .ןעפומ זומ רעניצנייא רעדעי .רערעדנַא רעד ןיא
 סָאד ,ןעפומ לָאז רע ,םהיא ןעמ טכַאמ ,ןעליוו ןעטוג ןייז טימ
 סע טסייה ָאד) טלעגיהריד ןייק טינ טלהָאצ רהיא זַא ,טסייה
 ,סױרַא ךייַא טפראו עמ ןוא ךייַא ףיוא ןייֵַא ןעמ טינ ,(?טנער
 רעבירעד .טפומעגסױרַא ךייַא טָאה עמ זַא ,ןעפורעגנָא סָאד דרעוו
 :נערפ ַא ךייַא טוהט עמ זַא ,ןערעדנואוו טינ ךיז רהיא טרָאט
 -טנע רהיא טזומ ,ךייַא טגערפ עמ זַא ןוא ?? רהיא טפומ ןעוו,
 -עג והילא רעדורב ןיימ טָאה ןערעפטנע ןעלעוו טינ רַאפ .,ןערעפ

 וצ זנוא טינ סָאװ ,רעמָאטסָאק ַא ןערעזנוא ןופ קסּפ ַא טּפַאח
 טמוקַאב רע ,טסייה סָאד .(ךעלעבעווש) סעשטעמ רַאפ ןעזייל

 .טלעג ןהֶא סעשטעמ לעסקַאב ַא ךָאו עלַא דנעטס רעזנוא ןופ

 ,ןעטרַאװ טינרָאנ ףרַאד עמ .טסיזמוא ךעלעבעווש ןעמ טיג ָאד

 ,ןיילַא טמענ עמ ןוא וצ טהעג עמ .ןעבענ טעװ עמ זיב
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 רענדָאמ ַא ןיא ,ךייַא ?העצרעד ךיא סָאװ ,רעמָאטסָאק רעד

 רעוו .ןעלהָאמּפֶא םהיא ךייַא לָאז ךיא ,יאדכ זיא סע .שטנעמ

 טנהָאװ רע ואוו .טינ רימ ןעסייוו --- זיא רע סָאװ ןוא זיא רע
 .ןייק .טינ ךיוא רימ ןעסייוו --- סענזיב ענייז ןענעז סָאװ ןוא
 ןייז ךָאנ ןעמ טהעז סָאד .טינ רע זיא ,סיוא טזייוו ,ןַאמ רעכייר
 ,רעביא טינ לָאמנייק םהיא טייב רע סָאװ ,טוָאק םענעבירעגסיוא

 ,ךיש עטעטַאלעג ענייז ךָאנ ןוא ?עשילעּפַאק טערַאבעגּפָא ןייז ךָאנ
 וצ-טמוק רע .שטנעמ ענטַארוקַא ןייֵא רהעז רעבָא רע זיא רַאפרעד
 רע .,טונימ רעבלעז רעד וצ ןוא העש רעבלעז רעד ןיא גָאט עלַא

 ףיֹוא ןיירַא קוק ַא םהיא ןיא טוהט ,רעּפיײּפעגרָאמ םעד טמענ
 ךיוא קוק ַא טּפַאח ,שזדייּפ רעטצעל רעד ףיוא ןוא רעטשרע רעד

 ןעפיוק ,קירוצ קעווא םהיא טנעל ןוא רעּפייּפ ם'נופ טימ רעד ןיא

 .ךַאז ןייק טפיוקעג טינ זנוא ייב לָאמ גיצנייא ןייק ךָאנ רע טָאה
 ,טסיזמוא סעשטעמ עלעסקַאב ַא ךָאֹוו עלַא טמענ רע סָאװ ,ץוח ַא
 טאה .רעּפײּפױענרַָאמ םעד גָאט עלַא טנעייל רע סָאװ ץוח ַא ןוא

 ,המכח ַא לָאמ ןייא ,ןעסָארדרַאפ אמתסמ והילא רעדורב ןיימ סָאד
 והילא בשיימ ךיז זיא .נָאט עֶלַא טינ רעבָא .המכח ַא לָאמ ייווצ
 :גָאז ַא םהיא טוהט ןוא לָאמנייא

 ..ינעּפ א טסָאק סע --

 טנעייל רע ,טסייה סָאד .סנייז ךיז טוהט רעמָאטסָאק רעד

 ןיימ רעּפיּפעגרַאמ ם'נופ שזדייּפ עטצעל יד ןוא עטשרע יד
 : לוק סָאד טרעכעה רעדורב

 ..|טנעס א טסָאק סע --

 םעד ףיונוצ טגעל ,ןעטימ ןיא קוק ַא טוהט רעמַאטסָאק רעד

 ןיא רע יו ,טרָא ןעבלעז ן'פיוא קעװַא םהיא טגעל ןוא רעּפייּפ

 .ןענעלענ



 20ס ןעז ומ רומ

 םעד יסייּפ ?לעטָאמ ןעסירעגרעביא .ןערעוו .טרָא םעד ףיוא|
 .עטצעל יד ןעוועג זיא "ןעפומ רימ, .עקירעמַא ןופ תוישעמ ס'נזח
 . עכילטע ןעבירשעג טָאה םכילע-םולש סָאװ .,,תורוש עטצעל יד ,ךַאז
 , -ןעטדיוט ןייז ףיוא גידנעגי? ןיוש ,זנוא ןופ ןהעגקעוװַא ןייז רַאפ געט
 תוא ןעט'הביתכ'עג ןעסיורג ַא טלעטשעגקעװַא ךָאנ טָאה רע .טעב
 -טעלב עסייוו ענידעל טּפירקסונַאמ ןיא ןעהעג ?מינ ן'כָאג רָאנ ,"ג,
 ןעמָאנ ַא ןהֶא ?רעמָאטסָאק , רעטנַאקעבנוא רעד זַא ױזַא ,ךעל
 ןעּפיט ןוא רעדליב עגירעטייוו עלַא יד ןוא ,טנַאקעבנוא טביילב
 טנערעג ןעבָאה סָאװ ,ןעבעל-ָאטעהג ןעשינַאקירעמַא-שידיא ם'נופ

 רערעדליש ןעסיורג רעזנוא ןופ ןוימד ןעגידנעכַאוװ-גידנעטש םעד
 רַאפ טלעגיזרעפ ןוא ןעסָאלשרעּפ ןעביילב ,געמ עטצעל ענייז ןיא

 .רוטַארעטיל רעשיריא רעד

 ס'םכילע-םולש ןופ ?עטיּפַאק ןעטצעל ןעניזָאד םעד ןענעוו
 ןעטצעל-רָאפ ןענירעהירפ םעד ןעגעוו ךיוא רשפא ןוא) ןעפַאש
 ןיא (?אקירעמַא ןיא ס'נזח םעד יסייּפ ?עטָאמ , ןופ לעטיּפַאק
 .ןיילַא םהיא ןופ ןערעה וצ ןעמוקעגסיוא ,ןעשנעמדזיוה ענייז ,זנוא
 געט רעיפ ,טסייה סָאד ,דנעוַא ןיא ,יַאמ ןעט-9 םעד נָאטסנעיד

 ןעפורעגקעװַא ןָאפעלעט ן'כרוד ךימ ןעמ טָאה ,טדיוט ןייז רַאפ
 ,ךימ טפור םכילע-םולש זַא ,ןעבעגעגרעביא ןוא טײברַא ןיימ ןופ
 טסואוועג ךיא בָאה םיריוטקָאד יד ןופ .ןעמוק דלַאב לָאז ךיא
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 טסנרע טינ זיא ענַאל ס'נעקנַארק םעד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ןוא
 דנוזעג טעװ רע זיב געט עכילטע ןעמענ רָאנ ףרַאד סע זַא ןוא
 טסיא רעד ןופ ,געװו ןעצנַאג םעד ךימ טָאה ךָאד ןוא .ןערעוו
 ךיא .טסגנַא רערעוש רענדָאמ א טקירדעג ,סקנָארב זיב "דייס
 סָאד ןעהעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,טלָאמעד טשרע טניהורעב ךיז בָאה

 ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןופ ,רעמיצ ס'םכילע-םולש ןופ רעטסנעפ

 יי .ןייש רעגיהור רעליטש א ןעסָאנעג
 רעטנומ אקוד טעב ן'פיוא ן'םכילע-םולש ןעפָארטעג בָאה ךיא

 ןעבעגעגנייא טַאהעג םהיא טָאה עמ .טבעלענפיוא סָאװטע ןוא
 -עג ןעבָאה םיריוטקָאד יד ?ייוו ,ןפוא ןעכילטסניק ַא ףיוא גנורהַאנ
 .טייהקנארקדענַאמ עזעוורענ ַא םהיא ייב זיא סָאד זַא ,טביולג

 םהיא ייב ןעוועג ךיא ןיב ,גָאטימכָאנ ,קירוצ העש עכילטע טימ

 זַא ,ךיז טכַאד םהיא זַא ,טגָאזעג רע טָאה טציא רָאנ ,רעמיצ ןיא

 ןעכַאװש ַא טםימ .נעט עבילטע ןיֹוש ןעהעזעג טינ ךימ טָאה רע

 ,טלהעצרעד רע טָאה טכיזעג ןעטעשטומעגסיוא ן'פיוא לעכיימש
 טָאה גנורהַאנ עכילטסניק יד גנוקריוו עכילרעדנואוו ַא רַאפ סָאװ
 יד טנעפעעג שממ םהיא ךיז ןעבָאה סע -- טכַאמעג םהיא ףיוא
 -עדנַא ןעשיווצ .טלעוו עניטכיל יד ךיז רַאפ טהעז רע ןוא ןעניוא
 עיצקַאדער רעד ןיא טסייו עמ יצ ,טגערפעג ךימ רע טָאה סער
 ,(ןעבירשעג טייצ עטצעל יד טָאה רע ואוו) ?טיײהרַאװ, רעד ןופ
 טכַאנ עגיטנייה זַא ,טלהעצרעד זנוא טָאה ןוא ,קנַארק זיא רע זַא
 רע טָאה (גָאטסנעיד ןעגעקַא גָאטנָאמ ןופ טכַאנ יד ,טסייה סָאד)
 ןעבָאה סָאװ ,םירוסי עסיורג יד ףיוא גידנעקוק טשינ ,ןעבירשעג
 ַא גיל ןוא ױזַא גיל ךיא , .טינ טונימ ַא טזָאלענּפָא טשינ םהיא
 טּפַאהעג רעווש ייברעד ,טלחעצרעד רע טָאה -- ,טכַאנ עצנַאג
 ...ןענַארט ןעקנַאדעג יד ,טינ ךיא ןָאק ןעפָאלש -- םעהטָא םעד
 : עמַאמ רעד וצ ךיא גָאז ? ןעניל וצ ױזַא תילכת רעד זיא עשז סָאװ
 ,רהעמַא ...טייוו ךָאנ זיא גָאט זיב ? ןעגילסיוא ָאד ךיא לעװ סָאװ
 שטָאח ךיא לע ,רעיּפַאּפ ן'טימ עקּפַאּפ יד ןוא ןעּפ יד רעהַא ביג
 יַאס יו יַאס םורָאװ ,רעגנירג ךס א רימ זיא ןעביירש .ןעביירש
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 -ָאװַאּפ ױזַא טָא ןוא ...הורדוצ טינ ןעזָאל ,ןעקנארעג יד ןעשטומ

 .. ןעלטָאמ ןופ ךעלטיּפַאק עכילטע ןעבירשעגנָא ךיא בָאה עקניל

 ןעבָאה סָאװ ,ןעניוא עטרילָאק-לעמיה ,עדעימ סָאװטע יד ןוא

 ַא ,ענייר ַא ,טייקיולב ענדָאמ ַא טימ ןעבעגענּפָא געט עטצעל יד

 טלהַארטשעגפיוא ייברעד ןעבָאה ,לעמיה ןופ טייקיולב יד יװ ,עטייוו

 .גנורעטסייגעב רעשירעלטסניק-שידניק ַא טימ

 + ןעפַאש ס'םכילע-םולש ןופ תורוש עטצעל יד ןעוועג ןענעז סָאד

 "עג טָאה רע סָאװ ,רעטרעװו עטצעל ענייז ןעוועג ןענעז סָאד ןוא

 ןערָאװעג עגַאל ןייז זיא ןעגרָאמ ףיוא .ןעביירש ןייז ןעגעוו טדער

 קילגמוא סָאד ןוא ,ןערָאלרעפ ךיז ןעבָאה םיריוטקָאד יד ,טסנרע

 ...ערַאמח ַא יװ ,טנעהָאנ ןעסכַאװעגסיױא זיא
 "עג ןיא'ס שטָאח ,"ןעפומ רימ , טּפירקסונַאמ עטצעל סָאד

 -ָאלק ןוא רענייפ רעשיטסירעטקַארַאכ ס'םכילע-םולש טימ ןעבירש

 -עג ןעבירשעג זיא'ס זַא ,ןענעקרעד וצ ךָאד זיא ,טפירשדנַאה רער
 תויתוא יד .דנַאה רעטכייל רעדנוזעג ַא טימ טינ ןיוש ןערָאװ

 ,ךיילג םודעמוא טינ ןעהעגנ ,טמירקעג ןוא טקוצעג סָאװטע ןענעז

 גירלערעּפ ױזַא טינ ןיוש ןענעז ןוא ,רענעלק ָאד ןוא רעסערג ָאד רָאנ
 ןופ בתכילערעּפ רעטקַאטעג רעטמהירעב רעד יװ ,טקָאטעג ןוא
 םעד ןיא ןעקרעמעב וצ טשינ טעמכ ךיוא זיא סע .םכילע-םולש

 -ענוצ ןעביוא-ןופ ןוא עטקעמעגסיוא ןייק די-בתכ ןעטצעל ןעגיזָאד

 טייהנהָאװעג יד ןעוועג דימת זיא'ס יוװ ױזַא ,תורוש ענעבירש

 ענייז ןעפיילש וצ ןוא ןעטייברַאעב וצ קרַאטש םכילע-םולש ןופ

 ןעבירשעג ,םינּפַא ,ןענעז ךעלטיּפַאק עניילק עבילטע יד .קרעוו

 טרַאװעג געט עכילטע ןעבָאה ןוא דנַאה רעטשרע רעד ןופ ןערָאװעג
 -- רעגייטש ןייז ףיוא ןעצוּפעב ייז לָאז רע ,רעטסיימ רעייז ףיוא
 ...טרַאוװרעד טינ ךיז ןעבָאה ןוא

 | .שטיווָאקרעב .ד .י ןופ גנוקרעמנָא
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 ּבוטשרעסַאװ יד

 ןיא ןיוש ןענעז רימ ,בזטילזמ, לעטיּפַאק םעד ןופ טנַאירַאװ רעטשרע רעדנ
 |*! עקירעמא

 ,1914 רהָאי ןיא ןעבירשעג)





 בוטשרעסַאװ יד

 .א

 / ןנוא ייב יװ טעמכ סיורג ױזַא ,בוטש עסיורג גיד'ארומ ַא
 יי .רהעמ ְךָאנ רשפא רעדָא ,רעביטש ןהעצ

 עקשטיניילק טימ ,ךלימ יו סייוו ,בוטש יד ,יז זיא סייוו ןוא
 םענייר ןופ ,גיכעלייק ןענעז ךעלרעטסנעפ יד .,ךס א ךעלרעטסנעפ
 .טלעקיװצַאב ןעטיור טימ ןוא לָאטשירק

 ,עטיירב ,עכיוה ,עסיורג ייוצ בוטש יד טָאה סנעמיוק ןוא
 ףייפ ןייא ןופ זַא ,קרַאטש ױזַא ןעפייפ סָאװ ,סנעמיוק עצרַאװש
 .תושלח ןעֶלַאפ רהיא טנָאק ןעטוג ַא

 "רעסַאװ ַא .רעסַאװ ן'פיוא בוטש יד טחעטש ןהעטש ןוא

 ,בוטש
 טהעג ךיג-ךיג .טהעג יז רָאנ ,טהעטש יז טינ ,טסייה סָאד

 ןעייוצ ףיוא סעילַאװח יד טדיינש יז .טעמכ טפיול יז --- יז
 ךיז טביוה יז .רעסַאוו ן'פיוא ךיז טשטילג ,ךיז טשטילנ ןוא
 רימ ,ןערהָאפ רימ ןוא --- ּפָארַא ןוא ףױרַא- ,ּפָארַא ןוא ףױרַא

 ! עקירעמַא ןייק ןערהָאֿפ
 ןערהָאפ זנוא טימ --- עקירעמַא ןייק ןערהָאפ ןיילַא רימ טינ

 .רעדניק ןהֶא ןוא רעדניק טימ ,רעבייוו ןוא ןעדיא ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ
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 ױזַא יו ,וליפא סייוו ךיא  .ןיירַא טדָאטש ןייא ןיא עלַא ןוא
 !טדָאטש עסיורג ַא .טדָאטש יד טסייה "קרָאיענ , .טסייה יז
 ןופ טדָאטש ַא .טרָאטש עשידיא א ןוא .ןעיוו ןופ רעסערג ךָאנ
 ייב טדער עמ יװ ,טרָאד ןעמ טדער ןעדער ןוא ,ןעדיא עמַאס
 .ןעדער ןעשטנעמ עלַא יװ .זנוא

 .שידיא ףיוא טדער עמ
 -רַאפ ט'עמ !ןעביוט םעד עקשאי ןעביול ןוא ןעקנַאד ---

 ןיא ןעכָארבעג ךיז טָאה עמ יװ ,גנוצ יד ןעכערב ךיז ןערָאּפש
 .ָאטשינ טרָאד ןיוש ןענעז רימ זַא ,טציא טרפבו ,רעייפ ן'פיוא ןעג -ערב טנעמעג גנַאל ןיוש טלָאוװו סָאװ ,ןָאדנָאל םענעש ם'ניא ןוא ןעּפרעװטנַא ןיא ןוא ןעיוו ןיא ,גירעבמעל טימ עקָארק ןיא ,דָארב

 טָאה סָאװ ,בייוו ס'וחילא רעדורב ןיימ ,הכרב טגָאז ױזַא
 רהעמ ןוא ,טרעטש עלַא ףיוא ןח"םוא ןייֵא ןעפרָאװעג גנַאל ןיוש
 ,ןָאדנַאל ףיוא -- ץלַא יװ

 .ב

 .עקירעמַא ןייק ןערהַאפ רימ זַא ,סיוועג ךַאפ ךיא סייוו טציא
 ."טרָא ןייא ףיוא ןעחעטש ןוא -- ןערהַאפ ןוא ןערהָאפ רימ; : ןעביולג טלאװעג טינ ץלַא יז טָאה רעהַא זיב .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ ךימ ןַא ,הדומ זיא ,בייוו ס'והולא רעדורב ןיימ ,הכרב וליפא

 ? הנידמ עגיזָאד יד טא טכַארט -ענסיוא סָאד טָאה סָאװ ,לומ-םילש רעד ןיא רעװ :ךאז ןייא ןעסיוו רָאנ ליוו יז .ןעדעירפוצ טינ לָאמנייק ןיא הכרב !סָאװ -- רעוו ? ןעדעירפוצ ןיוש יז זיא טציא זַא ,טניימ רהיא רָאג
 ! ןעפרַאװניירַא ן'יניּפ ןוא ןעפרַאװסױרַא --- יז טנַאז -- טנעמעג םהיא טלָאװ סע --
 זנוא טימ טרהָאּפ סָאװ ,ן'יניּפ רבח רעזנוא יז טניימ סָאד

 ,עקירעמַא ןייק
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 "נַאנ רעד ,יז טגָאז ,זיא רע לייו ? םהיא וצ יז טָאה סָאװ

 "עג ,יז טגָאז ,רעטציא רימ ןעטלָאװ ,רע טינ ןעוו .בייח רעצ

 "עג טינ ךיז ןעטלָאװ ןוא ,ןעדיא עלַא יו ,םייה רעד ןיא ןעסעז

 .ןעשינעטסיוו ןוא תוירבדמ ןוא םימי רעביא טּפעלש

 ןיימ ,יז טגָאז ,טרחיפעגפיורַא טָאה ,סע טסייה יניּפ ,רע

 רעזנוא ןעפיוקרַאפ ןעלָאז רימ -- שטילג ַא ףיוא וחילא רעדורב

 ."עקירעלַאמ ,, ןייק ןערהָאפ ןוא בוטש עבלַאה

 .ב

 הכרב ןירעגעווש ןיימ ןָא סָאד טפור ױזַא --- ?עקירעלַאמ,

 .סעב ןיא זיא ז ןעוו ,לָאמ עלַא
 סָאװ ,גָאט רעד ָאטינ טעמכ .טּפָא יז ןיא סעכ ןיא ןוא

 .סעכ ןיא ןייז טינ לָאז הכרב

 ,רעטָאק םעד יוװ ,יז טרעה והילא רעדורב ןיימ סָאװ ,קילג ַא

 רהיא ןֹופ סיוא רָאג ךיז טכַאל רעד -- יניּפ רבח רעזנוא ןוא

 םהיא ?יניּפ רבח רעזנוא אמתסמ ךָאד טקנעדעג רהיא .עבַאב

 םענעי ףיוא דלַאב ךייֵא רע טכַאמ ,קרַאטש ךיז טסערעד עמ זַא

 ! סיּפע םהיא והט ןוא --- לעדעיל ַא

 ןיימ ףיוא יקַאט ,רהיא ףיוא טָאמענ רע טָאה ןעטלעמונַא

 טצעזעצ טינ רעיש יז זיא -- ?עדעיל ַא ,סע טסייה ,ןירענעווש

 .ןויזב רַאפ ןערָאװעג

 : לערעיל סָאד ןָא ךיז טביוה ױזַא טָא

 -- ילא ררהומ רבח ַא בָאה ךיא

 -- !החלצה ַא ןעשטנעמ ַא טרעשַאב

 ,ילעטס רעד זיב --- בייוו ַא רע טָאה

 ,הכרב תרמ תוינערוּפ קַאלש ַא

 ,עבָארג ַא ,טינ ערה-ןיע ןייק

 ...עבָאסָא ןייֵא ,עטיירב ַא ןוא
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 .זיא הכרב זַא ,רָאנ קנעדעג ךיא .טשינ ךיא קנעדעג רעטייוו
 וצ טזָאלעגסױא יז טָאה סעכ םעד .סעכ רַאפ יולב ןעוועג שזַא
 | .והילא רערורב ןיימ

 טָאה .רימ ןיא ןייז םקונ טלָאװעג ךיז יז טָאה ךָאנרעד
 -עג הכרב רהיא טָאה .עדווירק ןיימ ןעמונעגנָא עמַאמס יד ךיז
 טָאה .ןוח םעד ןעטַאט םעד ןעּפרָאװעגסיױא ,טרָאװ בָארג ַא טגָאז
 ,רהיא ףיוא ןעגירשעצ והילא ךיז טָאה .טנייוועצ עמַאמ יד ךיז
 ,גיטרַאפ טינ ךָאנ ןענעז רימ ,ךילקילנמוא זנוא טכַאמ יז זַא
 עקירעמַא ןייק ןעמוקניירַא ןעלעוו רימ זַא םורָאװ ! רע טגאז
 ַא ךָאנ ,רע טגָאז ,ןעפרַאדַאב טלָאמעד טשרע רימ ןעלעוו ,םולשכ
 .ןעגיוא עטנוזעג ,רע טנָאז ,ןעבָאה רימ זַא ,ןעזייװַאב לָאמ

 -רַאפ רעיש בָאה ןוא טדעררַאפ לעסיב ַא ךימ בָאה ךיא רָאנ
 רעד ןעגעו טלהעצרעד טינרָאג ךָאנ ךייא בָאה ךיא זַא ,ןעסעג
 .בוטשרעפַאוו

 .ד

 טוג יװ ,ךַא ןוא !סיורג יו ,ךַא !זיא סָאד ןעש יו ,ךַא
 ! ןיא רימי

 ןיב ָאד .רעסעב זיא -- רימ .טוג זיא ,ןעמ טגָאז ,רעסייק ַא
 .תיבההללעב ךיא

 ּפענק ענעדלָאג .רובג א שטנעמ ַא .ןַאטיּפַאק רעד ןוא ךיא
 -ערג ,עבָארג ,עגיד'ארומ סעסנָאװ ןוא ,?ןעטעלַאּפ , ענעדלָאנ טימ
 .עגיד'היחמ --- ןעגיוא .טלָאנעגסױא ןעטימ ןיא .דרעב יװ רעב
 רע ןעו ,טלָאסעד וליפא .גידנעטש םהיא ייב ןעלכיימש ייֵז
 םהיא בָאה ךיא !ןַאטיּפַאק ַא ןופ טנעמיד ַא .ךיז טרעזייב
 פערעיילב ַא טימ טלהָאמענּפָא םהיא בָאה ךיא ! תונכס --- בעיל
 טימ ליפא .טהעג ןוא טהעטש רע יו ,רעיּפַאּפ פעקיטש ַא ףיוא



 בוטשרעפַאװ וד
219 

 טינ לָאז והילא --- ןעסירעצ סע בָאה ךיא רָאנ .םעסנָאװ יד

 .ךעלעשטנעמ טנייפ טָאה רע .ןהעזרעד

 .שיפ ַא יו ,ןעמיווש ןענעק ףרַאד ןַאטיּפַאק ַא זַא ,טגָאז והילא

 רפַאק ַא זַא ,טגָאז יניּפ .םהיא ןופ טכַאל ניּפ רבח רעזנוא ןוא

 ָארטַאמ רָאנ ןעפרַאד ןעמיוש .ןעמיווש ןענעק טינ ףרַאד ןַאט

 רעד ןיא רָאלק ןייז רָאנ ףרַאדַאב ,יניּפ טגָאז ,ןַאטיּפַאק ַא .ןעס

 ,רע טגָאז ,ןייז ףרַאד םהיא .ירשא ןיא דיא ַא יו ,עיפַארנָאעג

 ,רע טגָאז ,ביוחמ זיא רע .השבי יד זנוא יו ױזַא ,םי רעד רָאלק

 רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טלַאה םי רעד ?עיפיוו ,ןעסיוו וצ

 :והילא רעדורב ןיימ םהיא טנָאז .ףעיט רעד ןיא ןוא טיירב

 "סיוא זיא סע יװ ךָאנ ןעמ ןָאק --- טיירב יד ןוא גנעל יד ,אלימ

 רעד טימ ןוהט רעבָא וד טסעוװ סָאװ ,ןישרַא ןייַא טימ ןעטסעמ

 : והילא םהיא טגָאז "! המהב ַא טזיב, :יניּפ םהיא טגָאז "? ףעיט

 םהיא טגָאז "?ךיז וד טסלעדיז יאמ5 .דרעפ ַא ןיילא טזיב

 ןָא טינ טסביוה וד זַא ,ןעלדיז טינ ךיד ךיא לָאז ױזַא יו, : יניּפ

 ,םענ טֶא .ךיז טוהט טלעוו רעד ףיוא סָאוו ,רע טגָאז ,ןעסיוו וצ

 טינ ןעמ טסייוו ,ונ .לעמיה ןיא ןערעטש יד ,לשמ? ,רע טנָאז

 ,רע טנָאז ,טינ ןעד ןָאק עמ ןוא ? ןַאהרַאפ זיא'ס ןערעטש לעיפיוו

 ל'כיאמ :והילא םהיא טגָאז "? ןעמענ יד ייב עלַא ןענעכערסיוא

 טינ לָאמניײק ךָאנ לעמיה ן'פיוא ןיב ךיא -- תמא םעד ןעגָאז ריד

 טָאה רע ןַא ,סױרַא העז ןוא ךיא רהָאּפ םי ץפיוא ןוא ,ןעוועג

 ַא רָאנ טשינ ,עלערַאנ; :יניּפ םהיא טגָאז ."טינ טנורג ןייק

 רעסַאװ ןעּפָארט לעיפיוו וליפא ןענעכערסיוא ריד ןָאק עמ ,טנורג

 ןיוש והילא םהיא טגערפ ,?םורַא ןוא םורַא םי ןיא ךיז טניפעג

 טסעװ וד ױזַא יו ,ןעסיוו טלָאװענ טלָאוװ'כ , :רעטכעלעג 8 טימ

 רעכַאמרענגייז רעד רעטעפ ןייד רשפא ןעדייס ? ןענעכערסיוא סע

 | ... ןעפלעהרעטנוא ריד טעוו

 -נעסיוו טינ ךיז טבאמ רע רָאנ ,ץ'יניפ ןיוש סע טפירדרַאפ

 טנעק רהיא ,לעבייט בייוו ןייז ןייֵא ךיז טלעטש םהיא רַאפ גיד

 בָאה ךיא .רהיא ןופ טדערעג לָאמ לעיפיוו ןיוש בָאה ךיא .יז
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 טָאה יז רָאנ .עקניליטש 8 ןוא עקשטיניילק א זיא יז .בעיל יז
 טָאה ! ךשוח זיא ,ן'יניּפ רהיא ןַא ןעמ טרהיר רעמָאט -- עבט ַא
 ! טָאװיוװ א ן'וחילא רעדורב ןיימ טלעיּפשעגּפָא יז

 ַא רָאנ םהיא טָאה יז .טינרָאג טגָאזעג טינ םהיא טָאה יז
 ַא ןופ רענעש רעקעב-לענייב ַא ןיא סָאװ טימ , :ןעבענעגנ גערפ
 "ל רעכַאמרעגייז

| 
 ןתוחמ רעזנוא ףיוא ןעמעלַא זנוא ךָאטש ַא ןעוועג זיא סָאד

 .רעקעב םעד הנוי
 .ןעמעלא זנוא יוװ רהעמ ן'הכרב טרהירעגנָא סָאד טָאה יאדוא

 ? ןעגייווש יז טעװ ,עטַאט רחיא ךָאד זיא סָאד --- רעקעב רעד הנוי
 -םיוק ייֵז יז טָאה ,ןעסעזעג ייברעד זיא עמַאמ יד סָאװ ,קילג א
 ! ןעמונעצ םיוק

 ,ןעסעגרַאפ ןוא טרעררַאפ רעדעיוו ןיוש ךימ בָאה ךיא רָאנ
 .בוטשרעסַאװ רעד ייב ןעטלַאה רימ זַא

 .ה

 טסייה ,ןַאטיּפַאק רעד ,רע .גנידסלַא ףיוא ָאד ןעפאש וצ ןעבָאה עדייב רימ .ןַאטיּפַאק םעד ןוא רימ !זנוא רָאנ זיא טוג
 ,קעדנעשיווצ ן'פיוא ָאד ,פעגנוי ס'נזח םעד יסייּפ לעטָאמ ,ךיא ןוא ,סנעמיוק יד ייב ןעביוא טרָאד ,סע

 ןוא טפייפ ןוא טעדיוה ןוא טעקסַארט ןוא טּפָאלק סָאװ ,עירעג -ישַאמ רעצנַאג רעד טימ ךעלעביטש עניילק עֶלַא ערהיא טימ בוטש יד .בוטשרעסַאװ עצנַאג יד טהעטש ןעדייב זנוא ףיוא
 ,טעצכערק

 ןעפיופ ייז טסייה עמ .ייז ןעוהט סָאד ,ייז טסייה עמ סָאװ) .המשנ רעד טימ ןעיניּפ --- ךעלעטיה עגיכעלייק טימ ךעלבייל עגיד -נעסַאּפמַאל ןיא ןָאהטעגנָא -- ןעסָארטַאמ יד ןוא .ןעסַארטַאמ יד וצ רחער א ךרוד טדער ןוא רָאנ טחעטש רע .טינרָאנ טוחט ןעביוא ןַאטיּפַאק רעד .טײברַא ןייז ךיז טָאה רעכילטיא
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 ןעפיול --- ןיהַא ןעפיול ייז טסייה עמ  .רעהַא ייז ןעפיוק --- רעהַא

 ןעטלָאװ --- רעסַאװ ןיא ןעגנירּפש ןעסייה ייז לָאז עמ .ןיהַא ייז

 .רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעג ךיוא ייז

 ,בױהנָא ןיא רָאג טײברַא רעייז ןחעז טפרַאדַאב טָאה רהיא

 .םרֶא ןופ טרהירעג טָאה בוטשרעסַאו יד רעדייא ,גערב ם'ייב

 ןעבָאה ױזַא -- הלבח-יכאלמ יד יוװ ,תוחור יד יוװ !העוו-העוו

 | .טײברַאעג ייז

 -עלַא .ןעכַאז יד ןעזָאלכרוד טפרַאדַאב רימ ןעבָאה ?כ םדוק

 .טנַאװעגטעב ס'נעמעלַא ןוא םנעטסַאק ס'נעמעלַא ,ךעלקעּפ ס'נעמ

 יַאב קיטש דנעזיוטנהעצ רשפא .ןעפורעגנָא סע דרעוו "שזַאנַאב

 | .רהעמ רשפא ןוא שזַאג

 ףױרַא ןעלקעּפפיורַא טפרַאדַאב ןעמ טָאה גנידסלַא סָאד ןוא

 ?טנעה ירד טימ ,טניימ רהיא !טיײברַא עטוג ַא .ףיש ן'פיוא

 זיא'ס ?טנעה לעיפ ױזַא ןעמענ רהיא טעװ ואוו ! הלילחו סח?

 | .הצע ערעסעב ַא ןַאהרַאפ

 טנַאפעלע ןייֵא ? ןהעזעג לָאמַא רהיא טָאה טנַאפעלע ןייֵא

 עסיורג א ,ןישַאמ ַאזַא ןַאהרַאּפ זיא ,ונ ?לעבָאנס ןעגנַאל ַא טימ

 -נַאל ַא טימ טנַאמעלע ןייַא ןופ קילבּפֶא םעד טּפַאח סָאװ ,ןישַאמ

 ךיז טהערד ,לעבָאנס רעד ףיוא ךיז טביוה טֶא .לעבָאנס ןעג

 ,עקנילָאװַאּפ ּפָארַא ךיז טזָאל ,טייז א ףיוא גירעפעלש טשרמולכ

 םוהט ,דרע רעד ףיוא ּפָארַא ךיז טזָאל רע זַא ןוא .עקנילָאװַאּפ

 סנעטסַאק גיסיירד-גיצנַאװצ-ןהעצ ףױאיּפַאח ַא לָאמ ַא טימ רע

 ּפָארַא ייז טזָאל ןֹוא ףױרַא קירוצ סיוא ךיז טהעדד ,ךעלטסעק ןוא

 | .ףיש ן'פיוא

 ךיז לָאמ ַא ךָאנ ,ןעביוהענפיוא ךיז לָאמ ַא ךָאנ ךָאנרעד

 רעדעיוװ ןוא ,ךעלטסעק יד טימ סנעטסַאק יד ּפַאח ַא ,טהערדעגסיוא

 י .ףיש ן'פיוא

 םעד טלעקעּפענרעבירַא זייווכעלסיב רימ ןעבָאה ױזַא טָא

 טינ ןענעז ,ןַאטיּפַאק רעד ןוא ךיא ,עדייב רימ .שזַאנַאב ןעצנַאנ

 | | .ףוס ן'זיב ןעטָארטעגּפָא
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 ךימ סָאװ ,יַאיַא !טרָא ם'נופי עניכַאמ ַאזַא רהיר העג ,טייברַא עטכער יד זנוא ייב ןעביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ךָאנרעד
 ם'נופ ןעטָארטענּפָא טינ זיא ןַאטיּפַאק רעד ! טײברַאעצ ןעבָאה
 .םיענושמ יד יו ןעפָאלעגמורַא ןענעז ןעסָארטַאמ יד ,לעביירט
 יד ןיא ךיא טלַאה טנעה יד .קעדנעשיווצ ץ'פיוא ןיב ךיא ןוא
 -רעסַאװ יד יו ,טײברַא רעד ףיוא גנוטכַא בעג ןוא סענעשעק
 ןוא ,רעכיג ץלַא ןוא רעקרַאטש ץלַא רעטייוו סָאװ טרחיר בוטש
 והילא רעדורב ןַײמ זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,ןיירַא םי {יא ּפָארַא קוק ךיא
 : טכערענ זיא

 ! טנורג ןייק טינ טָאה םי רעד

3 

 פעיפ ױזַא ןהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה בעל ךיא טניז
 ןיא זנוא ייב ,ָאד יו ,ןעדיא לעיפ ױזַא ,ןיימ ךיא ,ןעשטנעמ
 ,קעדנעשיווצ ן'פיוא ,בוטשרעסַאוװ

 ןוא עמַאמ יד טגָאז --- ! גיוא זייב ןייק ! ערה"ןיע ןייק ---
 .ןעגיוא יד ןיא רהיא ןעהעטש ןערערט

 ךיא בָאה ךס ַא ןוא .טנעקרעד ךימ ןעבָאה ייז ןֹופ ךס ַא
 -עג ייז בָאה ךיא זַא ,ןערעווש טנעמעג טלָאװ ךיא  .טנעקרעד
 ןיא יצ ,עקָארק ןיא יצ :ואװ םינ ןיוש קנעדעג ךיא -- ןהעז
 ןעּפרעװטנַא ןיא יצ ,?ץנַאילַא , םעד ייב ןעיוו ןיא יצ ? גירעבמעל
 .עמַאמ רעד ייב ןוהט גערפ ַא הרַאדַאב עמ ? "הרזע , רעד ייב
 -רעד .רעטעּפש ןעבָאה טייצ ךָאנ ֿלעװ ךיא רָאנ .ןעסיוו רעק יז
 ןייֵא ףיוא טצעזענקעװַא ךימ ךיא בָאה .ןערהָאפ ןעמ ףרַאד לייוו
 .ןיירא ?עמיה ןיא רָאג קוק ןוא נידנעטייר עבמוט רענרעזייַא

 ? רעסַאװ סָאד זיא יצ ,לעמיה סָאד זיא יצ ,טינ סייוו ךיא
 טָא ןוא ,רעסַאװ .סָאד זיא טָא ןוא ,לעמיה ,ךיז טכַאד ,סע זיא סָא
 על טימ בוטשרעפסַאװ יד ןוא ,פעמיה רעדעיוװ ןיוש סָאד זיא
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 ?ױרַא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ךיז טביוה ןעכאז עלַא טימ ןוא ןעשטנעמ

 ! עקירעמַא ןייק --- ןערהָאּפ רימ ,ןערהָאפ רימ ןוא ,ּפָארַא ןוא

 ןוא ףיוא ךיא העטש ,גירעל ןעציז טנייפ רעבָא ךיא בָאה

 ךיא העז .ןעטייז עֶלַא ןופ בוטשרעסַאװ יד ןעטכַארטַאב ךימ זָאל

 ענערלָאג טימ ןוא ןָאהטעגנָא ןעטעלישז עטיור ןיא ,ןעשטנעמ

 -ַאב וצ ףיוא ןערָאװעג טלעטשעג ןענעז ןעשטנעמ עגיזָאד יד

 "סטרָאװ-ויטס , .ןעמָאנ םענדָאמ ַא ָאד ןעסייה ייז .זְנֹוא ןענעיר

 ןיא םורַא ןענָארט ייז :זיא הדבוע רעייז ןוא .ייז ןעמ טפור

 טימ ךעלשעלפ ןוא גרַאװנעסע םינימ יילרע'לכ סנעקעב עסיורנ

 .עדַאנעמיל טימ ןוא רעסַאוװרעצלעז טימ סענָאפיס ןוא הקשמ

 בָאה ןָאדנַאל ןיא !תויח סָאד עדַאנעמיל בעיל בָאה ךיא

 ןעמ טפור ןעטהָאד .הקשמ רעגיזָאד רעד טימ טנעקַאב ךימ ךיא

 טכַאלעגסיױא הכרב ןירעגעווש ןיימ ייז טָאה ."דייענָאמעֿכ , סָאד

 ַא זיא עקיּפָאק א ,ףניפ ייז ייב זיא ףייפ זַא .ןוש5 רעייז טימ

 -- ?דיײענַאמעל, רָאג זיא עדַאנעמיל ןוא טייצ זיא סעמייט ,ינעּפ

 ? רעייפ ן'פיוא ןענערב טינ סע געמ

 זָאל ,עדַאנעמיל ןייז זָאל :גָאז ךיא ןוא .הכרב טנָאז ױזַא

 טלעּפישטש עס ןוא סיז זיא'ס .טוג זיא'ס יבַא ,דיײענָאמעל ןייז

 .גנוצ רעד ייב

 ןוא .ןעלהָאצ ראפרעד ףרַאדַאב עמ --- סע טָאה ןורפח ןייא

 (רעריסַאק רעד ךָאד זיא רע) והילא רעדורב ןיימ זיא ןעלהָאצ

 -עלַא טימ ןיוש זיא עטרַאסספיש ַא ןַא ,טגָאז רע .טינ ןלעב ןייק

 ,גנירסלַא טימ ןוא ןעקנירט טימ ןוא ןעסע טימ .,ןעמ

 םינ עמ ןעקנירט ַא רַאפ סָאװ ,ןעסע ןייֵא רַאפ סָאװ ,ךַא

 לֵָאמ ףניפ .גָאט ַא לָאמ רעיפ .גָאט ַא לָאמ יירד !ָאד זנוא

 ןעסע ןעטסניימ םוצ ןוא .טינ רועיש ןייק רָאנ טָאה סע .נָאט ַא

 ."םעטיעטעּפ , ָאד רימ
| 
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 -יעטעּפ , סע טסייה סָאװ ,טינ טסייוו רהיא ,רעבָא העז ךיא
 ? סָאד ןעמ טסע סָאװ טימ ןוא ? סָאד ןיא סָאװ ."סעט

 -עה םענעטָארבעג טימ ןוא טיורב טימ סָאד ןעמ טסע ןעסע
 .סעלפַאטרַאק ןופ סָאד טָאה םעט ַא ןוא ,גניר

 ָאד רָאנ ,סעלפָאטרַאק ערעזנוא יקַאט זיא'ס ,טסייה סָאד
 | ."סעטיעטעּפ, סע טסייה

 ,תוכרב יד ןעבָאה לָאז יז ,וליפא טגָאז הכרב ןירעגעווש ןיימ
 -ַאמשעג ןוא.רעסיז ןוא רעסעב ןענעז סעלפַאטרַאק ערעזנוא סָאוװ
 ןעד זיא'ס ,םינּפַא ?טגָאז יז סָאװ ,יז טכרָאה רע רָאנ .רעק
 ? ןעלעפעג רהיא לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז ַא ןַאהרַאפ

 רהיא לָאז ,עקירעמַא ןייק ןעמוק טעװ יז זַא ,ארומ בָאה ךיא
 .ןעלעפעג טינ ךיוא הלילח עקירעמַא

 ,בוטשרעסַאװ יד ליפא זַא -- רהעמ רהיא טפרַאד סָאװ
 .ןורסח א ךיוא רחיא ףיוא יז טנָאז ,רהיא ּףיוא ןערהָאפ רימ סָאװ
 ןע'רעזייל רעזנוא ייב סָאװ ,יז טגָאז ,תוכרב יד ןעבָאה לָאז ךיא
 טרהָאפ ,טרהָאפ עמ זַא ,יז טגָאז ,ןעטרָאד ! רעסעב זיא דיוב ןיא
 טעדונ עס ןוא ךיז טּפעלש עמ ןוא ךיז ןעמ טּפעלש ָאד ןוא .ןעמ
 ייז ךיא בָאה ,יז טגָאז ,ךלימ ס'עמַאמ רעד .המשנ יד סיױרַא
 ...| ןעבעגעגקעוַא ןיוש

4( 

 םעד טקנערקעג ןעבָאה רימ סָאוװ ,קנערק יד יז טניימ סָאד
 ַא ןעװעג זיא'ס .םי ן'פיוא העיסנ רעזנוא ןופ גָאט ןעטשרע
 רעכעה בוטשרעסַאװ רעזנוא ןעפרָאװעג טָאה'ס ןוא טניוומערוטש
 .ןעשלח וצ ףיוא טונ טשינ ןערָאװעג ןעמעלַא זנוא זיא .רעזייה
 ןעוועג .ט'שלח'עג יו רעגרע .ט'שלח'ענ יקַאט ןעבָאה ךס ַא
 -עג ןעמ טָאה ,בייו ס'יניּפ ,לעבייט .ענעברָאטשעג יו טעמב
 ףיוא ןעטעבעג טָאה עמַאמ יד .רעכיטנַאה עסייה טימ טעװעטַאר
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 םינּפ ן'טימ ןענעלעג זיא והילא רעדורכ ןייפ .טדיוט םעד ךיז

 טָאה ,בייוו ןייז ,הכרב .דניק ןיילק א יו ,טנייוועג ןוא ּפָארַא

 ןעננַאגרַאפ רהיא זיא'ס  .ךיז ןעטליש וצ טרעהעגפיוא שזַא

 ןוא טרהָאפ יז ןיהואוו ,ןעסעגרַאפ רָאג ןיוש טָאה יז זַא ,סכלעזַא

 -עגקעװַא יז טָאה לַאג ענירג יד .טלעוו רעד ןיא זיא יז ואוו

 .+! ןעבעג

 זיא רע  .קַאזָאק ַא יװ ןעטלַאהעג ךיז טָאה יניּפ ןייא רָאנ

 יד ךרוד טקוקעג .סענעשעק יד ןיא טנעה יד ,ןעפָאלענמורַא

 םָאד .טעשטַאקרַאפ זיוה ןייא ,ּפָארַא זיוה ןייא  .ףױרַא ןעלירב

 רמורַא טָאה רע .ןיהואוו ךיא סייוו ןערהָאּפרַאפ זיא לעכיטזלַאה

 טכַאמעג טָאה ןוא קעדנעשיווצ ן'רעביא קירוצ ןוא ןיה טנַאּפשעג

 : רעטרעוו טימ ןעטָאשעג ,טדערעג ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ קזוח

 ןָאקַאז , ַא ָאד זיא'ס זַא ,טינ ןעסייוו ! ןעסכָא !דרעפ ! תומהב

 ךיא ףרַאד -- רעהַא ךימ טפרַאװ סע דלַאביװ זַא ! ?עדָארירּפ

 ךיא ףרַאד --- ןיהַא ךימ טפרַאװ סע זַא ןוא .ןיהַא ןעמענ ךימ

 .-י! עדָארירּפ ןָאקַאז ַא ךָאד זיא סָאד ,רעהַא ןעמענ ךימ

 .ךיז טכָאק רע תעב ןיניּפ רבח רעזנוא ןעקוקוצנֶא היחמ ַא

 לָאז'ס ןוא ,והילא רעדורב ןיימ רַאפ ןעבָאה ארומ טינ לָאז ךיא

 -עגּפָארַא םהיא ךיא טכָאװ ,ּפָאק רעד ןוהט העוו טינ ױזַא רימ

 יד טימ ןוא ןעזיוה יד טימ רעיּפַאּפ ףיוא לערעיילב ן'טימ טּפַאח

 סע ."ערָארירּפ ןָאקַאז , טיירש ןוא םורַא טנַאּפש רע יוז ,ןעלירב

 .טנוזעג קיטש 8 ןעמוקעגוצ רימ טכָאװ

 זיב ,"עדָארירּפ ןָאקַאז, ט'הנעט'עג גנַאֿל ױזַא טָאה יניּפ

 ןוא ךיז ןעגיובעגנָא .טייז א ףיוא ןעטערטּפָא טזומעג טָאה רע

 ...עלַא סָאװ ,?ערָארירּפ ןָאקַאז , םענעגנייא םעד ןעזיוװַאב

 ,טניװמערוטש סיוא ,רעליטש ןערָאװעג זיא'ס זַא ,ךָאנרעד

 ןוא .טבעלעגפיוא עלַא ןעבָאה -- ןעזיווַאב ךיז טָאה ןוז יד ןוא

 : .םכותב ךיוא יניּפ

 .?עדָארירּפ ןָאקַאז , ןופ טדערעג טינ רהעמ ןיוש טָאה רע
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 -נארגימע ,זנוא ץוחַא זַא ,סיוא ךיז טזָאל ףוס םוצ .טלעוװ ַא זיא קעדנעשיווצ ןיא זנוא ייב רָאנ זא ,טניימעג בָאה ךיא יבַא
 .ןעשטנעמ ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ בוטשרעסַאוו רעד ףיוא ןערהָאפ ,ןעט

 .ןעלַארענעג ,ןעריציפֶא ,תוררש ,םיצירּפ ןעטסניימ םוצ
 ! סעקישטשנָאילימ .ןעדיא עכייר ןוא
 בוטשרעסַאװ ןיא זנוא ייב ןַאהרַאפ ןיא ןענעוװטרעייז ןופ

 -ביטש עניזָאד יד ָאד ןעסייח ?סעקבעק, ,ךעלביטש ערעדנוזַאב
 .עלעביטש רעדנוזַאב ַא ןיא רעכילטיא ךעל

 ,רימ יו ,םענייאניא עלַא ןעציז טינ ןענָאק ייז --- תונמחר ַא
 ןוא טסעומש עמ ןוא טדער עמ ןוא םענייאניא סעקישטשנָאילימ עלַא ףיונוצ ךיז טהעג עמ ואוו ,לַאז ַאזַא ןאהראפו ןיא טרָאד ןוא .ףױרַא ּפערט ףיוא טעה-טעה ךיז ןעּפַארדפורַא ןוא סערָאג ערעייז ןופ ןעכירקסורַא ייז ןעזומ ,ערעדנא סָאד טימ סנייא ןחעז ךיז ןעליוו ייז זַא ,ייז ,קעדנעשיווצ ן'פיוא ,ןעטנַארגימע
 .טסע עמ

 ? גנירעה םענעטָארבעג טימ "סעטיעטעּפ, ךיוא ? ייז ןעסע סָאװ ,ןעסיוו ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ ךיא
 | ,ןייז סיוועג לעװ ךיא ,ןייז ?עװ ךיא רָאנ ,ןעוועג טשינ ךָאנ ןעטרָאד ןיב ךיא .ןעטרָאד ךיז טוהט סָאװ ,ןוהט קוק ַא ןעוועג ןלעב ַא טָאלג טלָאװ ךיא
 .טינ ךימ ןעמ טזָאל --- ןעטרָאה ןעוועג גנַאל ןיוש טלָאוװ ךיא
 .ןעזָאלרעביא רימ רע םעוו ןערעדנַא םעד ,ןעסייר -ּפִא רימ רע טעװ רעהיוא ןייא ,טסייה סָאד .רעהיוא ןייֵא ןהֶא ךיא ביילב ,ןעסיוו ןייז ןהֶא ןהעג ץינרע ןעגעוורעד ךיז ךיא לעוו רעמָאט זַא ,טגאזעגוצ רימ טָאה רע .והילא רעדורב ןיימ טינ ךימ טזָאל לעסיב א ןוא .רָאה א ףיוא רהיא ןופ ןעטערטּפָא טינ לעוו ךיא זַא ,ףיש ן'פיוא ףױרַא ןענעז רימ יוװ דלַאב ףכ"תעיקת טנַאה ַא ןעמונעג רימ ייב טָאה יז -- עמַאמ יד טינ טזָאל לעסיב ַא
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 טָאה לָאמ לעיפיוו ! ױזַא רָאנ ךיז טדער סע ,ךייַא טלהָאמ

 -טנַא ןיא ןוא ןעיוו ןיא ןוא גירעבמעל ןיא ךָאנ ,טגָאזענוצ רימ רע

 ? עקילַאק ַא רַאפ ךימ טכַאמ רע זַא ,ןָאדנַאל ןיא ןוא ןעּפרעװ

 טגעלפ טלָאמעד .סעב ןיא זיא רע תעב יױזַא רָאנ רע טנָאז סָאד

 רע זיא טציא .טינ ןיוש טציא .סעכ ןיא רדסכ טעמב ןייז רע

 רַאפ וליפא סייוו ךיא .רעטוּפ יו ,ךייוו ןערָאװעג לָאמ ַא טימ

 .ןעגױא ס'עמַאמ רעד רַאפ טָאהעג ארומ ץילַא טָאה רע .סָאװ

 טינ רימ ןעלעוו --- ףיש ן'פיוא ףורַא טינ יז ןעמ טזָאל רעמָאט

 .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ ןענָאק

 -עגכרוד ןעמַאמ רעד טָאה עמ -- סנ ַא ןָאהטעג טָאג טָאה

 יד ןיא ןָאהטעג טשינ קוק ןייק וליפא רהיא טָאה עמ  .טזָאֿל

 ,טּפוטשעגרעטנוא ךָאנ יז טָאה עמ --- טרהעקרַאפ .ןיירַא ןעניוא

 .ךעלקעּפ ערהיא טימ ףיש ן'פיוא ןהעגפיורַא רעכיג ןיוש לָאז יז

 רהיא טָאה .טנייוװעצ שזַא םעדכָאנרעד ךיז יז טָאה דיירפ רַאפ

 ךיא בָאה סָאװ ?ונ :ןעטלַאהעגריפ םעדכָאנ והילא רעדורב ןיימ

 ? ןערערט לעיפ ױזַא ןעסיגרַאפ טפרַאדַאכ וד טסָאה ?.טגָאזעג ריד

 :ןעגיוא יד ךיז טשיװ ןוא עמַאמ יד םהיא טרעפטנע

 טכַאמעג טשינ ןעבָאה סָאד זַא ,וד טסייוו ןענַאװ ןופ ---

 ? ןערערט עניימ

 ! רעדעיוו ןיוש טנייוו יז ןוא

 יד ךיז טסייב רע .ךיז רעסיוא והילא רעדורב ןיימ דרעוו

 ,שדוק-ושל ףיוא רהעמ ןוא ,ליטש רהיא וצ טדער ןוא רענניפ

 "ראפ טינ ןעלָאז "סטרַאװ ויטס, יד טימ ןעסָארטַאמ יד ידכב

 : ןהעטש
 ןיירַא ןענע'כלה רימ רעדייא םורָאװ ,םיניע יד סיוא שיוו --- |

 ונבישה ןעגָאז לָאמ יירד ךָאנ זנוא ןעמ ןַאק ,הנידמ רעד ןיא

 ...דַאזַאנ

 וצ יז טנָאז ..ןעדייל טינ הלוע ןייק הכרב רעבָא ךָאד ןָאק

 : םהיא
 !ננוצ יד ּפֶא ריד סייב ---



94 
 םכולע-םולש

 ; והילא רהיא טגָאז

 ,המודא הרּפ ---
 : הכרב םהיא טנערפז
 ? סָאד טסייה סָאװ ---
 טשטייטרַאפ ןוא יניּפ רבח רעזנוא ןיירַא ןיוש ךיז טשימ

 : "המודא הרּפ , רעטרעוו יד רהיא
 .חמודא הרּפ א בייוו סָאד זיא ,םרָא ארּפ ַא זיא ןַאמ רעד זַא --
 : הכרב ּפִא םהיא טרעפטנע
 וד יו ,םדֶא ארּפ ןערעסערנ ןייק ןעבָאה טינ ףרַאד עמ --

 ,טזיב

 נָאז א טוהט יז ןוא ,ןעלבייט ,בייוו ס'יניּפ סע טסירדרַאפ
 ; ןײרַא טלעוו רעד ןיא ױזַא טָאלנ

 ןעגנַאגעג רע זיא ,ןוהט ֹוצ סָאװ טַאהעג טינ טָאה טָאג --
 -ענקעװַא המכח רעצנַאנ רעד טימ לבש ןעצנַאג םעד טָאה ןוא
 .רעדניק ענייז טימ רעקעב םעד הנוי וצ טקנעש

 -עווש ןיימ ןופ טרַאנעג טינ ךיז טלָאװ לעבייט ,ךייַא טלהָאמ
 .סנ ַא ןעפָארטענ ךיז טָאה .טרָאװכָאטש ַאזַא רַאפ הכרב ןירעג
 .ןעפיולרַאפ ךיז ןָאק בוטשרעסַאװ ַא ןיא סָאװ ,ןערעה רהיא טעוו

 ..ט

 ,סױא-טסכַאװ ,סיוא ךיז ןעסעומש ןוא ןעציז רימ יו ױזַא
 .רעלָאטס רעד ןמחנ -- ? רע טפערט -- סױרַא םי ם'נופ יו

 רעד יקַאט ךָאד זיא סָאד .ןעקנעדעג םהיא טפרַאד רהיא
 -עגקעוַא טאהעג טָאה סָאװ ,קַאל ןופ פעגָאנ ןעטיור ן'טימ ןמחנ
 ןילע ,עטַאט רעד תעב ,עפַאש ענרעזעלנ יד לָאמַא זנוא ייב טפיוק
 סָאװ טימ ,ןעוועג טינ זיא'ס ןוא קנַארק ןעגעלעג זיא ,םולשה
 .ןעװעטַאר וצ םהחיא

 לעּפָאק ,םינב ייווצ ענייז טימ טלָאמעד ןעמוקענ זיא ןמחנ
 .זָאלג סָאר ןעכָארבעצ ןוא עפַאש יד ןעגָארטעגסױרַא ,לעדנעמ ןוא
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 רימ ןעבָאה ,םרָאטש ןייא ןופ ,ןעדיא ןעטנַאקַאב .א ןהעזרעד

 : םהיא וצ ןעבעגעג זָאל ַא עלַא ךיז

 ?רהיא זיא'ס !ןמחנ בר --

 ? ןעד רעוו ---

 ?ָאר ךיוא רהיא ---

 ? טינ סָאװ רַאפ ---

 ? עקירעמַא ןייק ךיוא ---
 ?טינ ריא ןייק ןעד ןיב ךיא --
 ? קרָאיעג ןייק --- ןיהואוו ---

 ? ןעד ןיהואוו ---

 ןופ ןוא םייה רעד ןופ סעומש ַא ייז ייב קעװַא זיא'ס ןוא

 ימָאק ם'נופ ןוא ,ץינערג רעטע'בנג'עג רעד ןופ ןוא ,העיסנ רעד

 טדָאטש רעזנוא ןופ רקיע רעד ןוא ,רָאטקָאד-ןעגיוא ם'נופ ןוא ,טעט

 .עטנַאקַאב רעטנעזיוט ,רעטנעזיוט --- ןעשטנעמ ערהיא ןופ ןוא

 ןיא ןעבילבעג זיא רעװו ?רענעי טכַאמ סָאװ ? רעד טכַאמ סָאװ

 ? עקירעמַא ןייק ןערהָאפעגסױרַא זיא רע ןוא םייה רעד

 .עלַא טעמכ ןיהַא ןענעז ןערהָאפעגסױרַא זַא ,סיוא ךיז טזָאל

 ןעמוק ן'רימ ! עקירעמַא ןיא ןייז טציא ףרַאד סע ךיליירפ יװ ,ךַא

 יד -- עטנַאקַאב רעטנעזױט ןעפערט רימ ןעלעוו ,ןערהָאפ וצ

 רהיא טימ ,עבָארג יד יסעּפ עט'נכש רעזנוא ןוא ! טדָאטש עצנַאג

 ןוא ,ערטסַאילַאח רעצנַאנ רהיא טימ ,רעדניבנייַא םעד השמ ןַאמ

 עלַא ."יתשו, םהיא טפור עמ סָאוו ,רעד טָא ,לעשרעה רכח ןיימ

 -םולש ןעבעגּפָא זנוא ןעלעוו עלַא .,ןעגעקַא ןערהָאפ זנוא ןעלעוו

 .ךיליירפ ןוא ליואוו ןוא םוג ןייז זנוא טעוו'ס .םכילע

 "עג ךָאנ סע ףרַאד לעיפיוו !ןיוש סָאד ןעמ טנעלרעד יו

 רעד ןיא ,ָאד ןייז ךָאנ רימ ןעפרַאד געט לעיפיוו ? ןערעיוד

 ? בוטשרעסאוו

 רע טָאה -- ?ן'והילא רעדורב ןיימ ? ןעמ טנערפ ןעמעוו

 ךייֵא ןָאק רע .ןעכַאז עכלעזַא טימ םהיא טלוד עמ זַא ,טנייפ

 ! ןעשַאװַאב ךיז טלָאז רהיא זַא ,שטַאּפ א ןעזָאלּפָארַא
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 רעדָא : עבט ַא רע טָאה -- ? ןיניּפ רבח רעזנוא יב .ןענערפ
 .לעטרעוו ַא טימ רעדָא ,ּפיל ןיא לענש ַא טימ ךייַא טרעפטנע רע

 .ןערעוו טְלַא ךינ וד טסעוװ ,ןעסיוו גנידסלַא טסעוװ וד זַא --
 יי ; רעדָא
 ןעמוק טע'מ ןיב ,ןערהָאפ ןוא ןערהָאפ גנַאל ױזַא טע'מ ---

 - | .ןערהָאפ וצ
 ; רעדָא
 -ןעטַאליש ן'ברוד ןעגָאז ןעקיש ריד טע'מ .ניהור ץיז --

 | : : ,שמש
 ; ךָאג רעדָא
 ...זָאנ יד ּפָא שיוו ---
 ,ןעמַאמ רעד ייב ןענערפ רעסעב ל'ביא
 יד ןיא סָאװ ! יז טנייװ -- ןעמַאמ רעד וצ וצ ךיא העג

 פעטנע- זַא ,טלהעצרעד רחיא טָאה רעלָאטס רעד ןמחנ -- ? השעמ
 יב ,ןעברָאטשענ זיא

 .ענעגייא ?עקיטש ַא יקַאט ןוא ,הנכש ַא ערעזנוא זיא סָאד
 | | ,טפַאשע'נתוחמ

 ,רעטסעווש א טַאהעג טָאה רעקעב רעד הנוי ןתוחמ רעזנוא
 זיא .טלעוו רע'תמא רעד ףיוא גנַאל ןיוש זיא יז .עטיימ-עטיא
 רהיא טימ טָאה יז .רונש ענעזעװעג ַא .רֹונש ַא ערהיא סָאד
 אקוד :טַאהעג הנותח לָאמ א ךָאנ ןוא ךיז טג'עג טָאהעג ןַאמ
 ףרַאד .רעדניק ןהֶא .ןעפָארטעג טםוג אקוד ןוא ,ןמלא ןייא רַאפו
 טצַאלּפ ,לעפמעל ַא ןָא טדניצ יז : קילנמוא ןייֵא ןעפערט ךיז
 יז טקערש !ןיינ .?עזעלג סָאד חור רעד טּפַאח ,לעזעלנ סָאד
 רעד סיוא ךיז טסיג .,לעּפמעל סָאד סיורַא:טזַאל ןוא רעביא ךיז
 ןָא טביוה ןוא לעדיילק סָאד רהיא ףיוא ןָא ךיז טדניצ .ןיסערַאק
 טפיול ! ןיינ --- ?עדיילק סָאד ּפָארא ףרַאװ ןוא עשז םענ .ןענערב
 סָאד ךיז טזָאלעצ ,דלַאװג ַא טכַאמ ןוא ןעסיורד ןיא סױרַא יז
 ףיוו .רעקרַאטש ךָאנ רעייפ סָאד ךיז טזָאלבעצ סע ןוא לעדיילק
 :טיירש ןוא טפיול .טינ ךיז יז טזָאל -- ןעװעטַאר יז ןעמ
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 ,ץרַאװש ןערָאװעג .טכיל ַא יװ יז טנערב ?! טעװעטַאר ,ןעדיא,

 ןוא ךיז טעשטומעג טכענ יירד טימ געט יירד .עקשעוועלַאה ַא יו

 .ןעברָאטשעג גָאט ןעטרעפ ן'פיוא .טשרע

 ּפ
9 

 ירעד טלָאז רהיא ךַיַא טעב רֶעוװ ! תמא ןייד ךורב ---

 סָאװ ןעבָאה לָאז עמַאמ ןיימ ידכב ,תוישעמ עכלעזַא ןעלהעצ

 ? ןעגיוא לעסיב עטצעל סָאד ןענייווסיוא ןוא ןעניײוװַאב וצ

 .רעלָאטס ן'פיוא ןָא-טלַאפ ןוא והילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא

 רימ ןעלעוו ,סנעטשרע זַא ,רעלָאטס רעד ךיז טרעפטנעראפ

 -סיוא טינ תומה-ךאלמ ם'נופ ךיז טעוװ רענייק ,ןעברַאטש עלַא

 ןעמעוו ןוא .ךיז ןעטלַאהַאבסיױא טינ ןוא ןעפיוקסיוא טינ ,ןעהערד

 עקירעמַא ןיא וליפא םהיא רע טעוו ,טרעשַאב זיא טדיוט ,רעד

 ם'ניא הנשהישאר ןעגיטנייה טנָאזעג ןעבָאה רימ יו ,ןעפערט .ךיוא

 ..םימב ימו שאב ימ :ףקות-הנתנו

 : והילא רעדורב ןיימ רעביא םהיא טנָאלש

 ךיז טָאה רהיא סָאװ ,דיגמ ַא ןערָאװעג ןעד טנעז רהוא ---

 ןעועג ,ךיז טכַאד ,טנעז רהיא ? רסומ ןעגָאז טלעטשענקעוװַא

 .רעלָאטס ַא דיא ַא לָאמַא

 יירעלָאטס טימ ןוא ,רעלָאטס ַא םייה רעד ןיא ןעוועג ---

 .עקירעמַא ןיא ןעמענראפ ךיז ךיא ?עוװ

 -הנתנו ם'ניא םיצולּפ טנַאמרעד ךיז רהיא טָאה עשז סָאװ ---

 ? ףקות
 הבושת-ימי-תרשע טנייה סיִּפע ךָאד זיא'ס 4? טסייה סָאװ ---

 ..!טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא

 -םיוא ךיז ןעבָאה רימ זַא ,ןעסעגרַאפ רָאנ בָאה ךיא !טַאש

 ןעבָאה ריס זַא ןוא ,הנשה-שאר ךָאנ דלאב ףיש ן'פיוא טצעזעג

 דלַאב ךָאד רימ ןעבָאה ,ױזַא ביוא ! הבושת-ימי-תרשע טציא

 .רוּפכ-םוי
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 רעד ןיא ,ָאד טָא רוּפכ-םוי ןעטלַאה רימ ןעלעוו עשז ןיוש טינ
 ָאד טֶא ? תורּפכ ןעגָאלש רימ ןעלעו ָאד טא ? בוטשרעסַאװ
 רימ ןעלעוו ָאד טָא ? ןעטסַאפּפֶא ןוא ןעטסַאּפרַאפ ךיז רימ ןעלעוו
 א ןעמענ רימ ןעלעוו אוו ןוא ? אטח-לע ןענָאלש ךיז ? ןעגווַאד
 ןעטצעל ן'פיוא רפוש ַא ןוא ? הרות"רפס ַא ?דומע ןייֵא ? ןוח
 עכלעזַא ךס 8 ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ? סנעּפָארט-שלח ןוא ? זָאלב
 ? ןהעגַאב טינ רוּפכ"םוי םעד ןהִא ךיז ןָאק עמ סָאװ ,ןעכַאז

 ? ךוּפכ"םוי בוטשרעסַאו ןיא

 ..,1? רעסַאװ ן'פיוא רוּפכיםוי



= 
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 ךיילג ,רעדיינש רעניסייח םעד ףיוא ףיורא טערט רע ,רערהעמ ץֶלַא

 רעדיינש רעניסייה רעד .ןייז סרוד ןעלעוו םהיא טלָאװ רע יו

 :טגָאז רע .ּפָא ךיז טקור ןוא רעביא ךיז טקערש

 -ַאק יד טעליוקעג םהיא טָאה עמ !רָאנ טהעז !טַאש --

 ןרימ !יתלדפ אל ןיא ! עקירעמַא ןייז ףיוא טדערעג ! עטָאּפ

 -:ןערעװ רעגילק רימ ןעלעוו ,העש רָאּפ ַא טימ ןערעוו רעטלע
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 ,טציא ...4 "רותי, ט'הבנג'עגנָא ןעבעל ןייז ףיוא רע טָאה לעיפיוו
 רעדיינש רעניסייה רעד ךיז טָאה ,טרַאּפשרַאפ זנוא טָאה עמ זַא
 : רעטרעוו-שרוק-ןושל טימ אקוד ןוא .טדערעצ לָאמ ַא ַא טימ

 ? ךימ ןענעז רעוו ? רימ ןענעז סָאװ --- ונייח המ ,ונָא חמ ---
 .טָאקס ,לידבהל ,וצ ןעכילנעג ןענעז רימ -- רבשנה סרחכ לושמ
 ..ןעטכַארטַאב סָאד ןעמ ףרַאד ,ןיירַא טרהיפ עמ זַא טָאקס

 רעד זא ,טגָאז רע .יניּפ רבח רעזנוא םהיא ףיוא ןָא טלַאמ
 -אב ,עקירעמַא ןופ טדער עמ ןַא .?שמנ םוצ ךיילג טינ זיא לשמ
 טביוה רע ןוא .ןעשַאװ טנעה יד רעהירפ ,רע טגָאז ,ןעמ ףרַאד
 טינ ןָאק רע .ןָאק יניֿפ יו ,רעטרעוו ענעש ענייז טימ .ןעטיש ןָא
 "ראפ .עקירעמא ףיוא טרָאװ טכעלש ַא סיוא טדער עמ זַא ,ןערעה
 טינ טדער רע זַא ,טגָאז רע .,רעדיינש רעניסייה רעד ךיז טרעפטנע
 ןעגעקַא רָאנ סָאד טגָאז רע .טכעלש טינ ,טוג טינ עקירעמַא ןופ
 רַאפ טינ רָאנ ,ןייפ ןוא ,ןעש ןוא ,טוג גנידסלַא זיא'ס סָאװ ,םעד
 יניּפ ...ןעזָאלּפָארַא טינ ךיג ױזַא ןעמ טעוװ זנוא ...טכַאדעג זנוא
 : טיירש רע .םילכ יד ןופ סױרַא טחענ

 -ןייֵא זנוא טעוװו עמ 4 ןוחט זנוא טימ ןעמ טעװ ןעד סָאװ ---
 רעניסייה רעד טגָאז --- ,ןעצלַאזנייֵא טינ זנוא טעװ עמ , ? ןעצלַאז
 ןעגנערב זנוא טעװ עמ רָאנ -- האנה טָאה ןוא לַאנ טימ רעדיינש
 טרָאד .?דנַאלײַא סילע, סָאד טפור עמ סָאװ ,טרָא ןימ אזא ןיא
 זיב ,להאטש א ןיא ךעלבלעק יד יװ ןעדַאּפשרַאפ זנוא ןעמ םעוו
 ןעמוק ןענַאמרעד לָאמא ךיז ןעלעוו עטנַאקַאב ןוא דניירפ ערעזנוא
 ... ןעמענּפָארַא זנוא

 טימ קיטנַא ןייֵא ריד זיא סע, :רעטנוא שזַא טגנירּפש יניּפ
 עַלַא ןופ טייח רעגיזָאד רעד ךייַא טסייו שָארב !ןעדיא םעד
 ךימ ןעסייו טא !טינעג יװ ,טלַא ױזַא טינ !רעצרעה ערעווש
 ,"רנַאלייַא סילע , א ךיא ןיימ ,ןעדרַאנ-לעסעק ַא ָאד זיא'ס זַא ,ךיוא
 סילע  זַא ,םענייק ןופ טרעהעג טינ ךיא בָאה ןעגעווטסעד ןופ
 -נעמ ןעטלַאה לָאז עמ ,ףיורעד ןערָאװעג טלעטשעג זיא "דנַאלייײַא
 יניּפ רעזנוא ךיז טציח רעטייוו סָאװ ..."ךעלבלעק יו ױזַא ןעשט
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 ךָאנרעד .ןעטוג טימ רעהירפ .רעטרע ערעייז ןעמענרַאפ קירוצ

 קַאסוטס ַא טּפַאח ,ןהענ וצ טינ ךיז טלייֵא סע רעוו ,ןעזייב טימ

 רעבייוו ןוא ןעדיא .טלַא ןוא גנוי ,ָאד ןענעז עלַא .,ןעטניה ןופ

 .שינעקיטשרעד ַא זיא'ס .רענייגיצ ,ןעקרעט ,םייוג ,רעדניק ןוא

 ןעגנאהעגפיוא ןעמ טָאה טייק ַא .ןעסָאלשעג ןעמ טָאה ריט יד

 סָאװ ,רעטסנעפ יד ךרוד רָאנ ןעהעז ןענָאק רימ .ענרעזייַא ןייַא

 טלהיפעג טינ ךיז רימ ןעבָאה לָאמנייק ,ךיז טוהט ןעסיורד ןיא

 יד ןיא ךיז ייב ןהעזעגנסיוא ןעבָאה ריס ,דניצַא יו ,טכעלש ױזַא

 ױזַא -- ??ןעװ רַאפ ?סָאװ רַאפ, .ענעגנַאפעג יז ,ןעניוא

 ,ןענערב ענייז ןעגיוא יד ןוא לעדנעמ רבח ןיימ רימ וצ ט'הנעט

 ...רעייפ טימ ןעסיש

 .ד

 "עג .ןעמוקעג ןיוש ןענעז רימ זַא ,השעמ ַא סיוא ךיז טזָאל

 -רע ןופ ןערישזַאסַאּפ יד ? ןעד סָאװ רָאנ .עקירעמא ןייק ןעמוק

 ןעגנַאל ַא ךרוד טזָאלעגּפָארַא ןעמ טָאה סַאלק רעטייווצ ןוא רעטש

 טימ ןייז םעוו סָאװ ןוא ,ונ ,ּפערט טרעדנוה רשפא טימ רעטייל

 ! עקירעמַא ןיא ןיוש ךָאד ןענעז רימ ?זנוא

 ַא דיא ַא ּפֶא ךיז טפור -- !טכַאדעג זנוא רַאפ טינ ---

 לעסיב ַא רָאנ ,לעשטנעמ ַא ןופ השקשינ אקוד .ןיסייה ןופ רעדיינש

 טלַאה ,ןעלירב עפרַאש טגָארט ,טצוּפעגסיוא טהעג רע .קינדונ א

 .סיעכהלדוצ ףיוא ןעדער בעיל טָאה ןוא ואולמו םלוע ןייַא ךיז ןופ

 ןעשיווצ .רױּפַאק רע טנָאז ,טנָאז רהיא סָאװ ןערעה רָאנ ףרַאד רע

 עכילטע ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןענעז יניּפ רבה רעזנוא ןוא םהיא

 רעד .ןעמונעצ םיוק ייז טָאה והילא רעדורב ןייפ .סעקשטיטס

 ןייק ץיניּפ טימ רהעמ ,טרָאװ סָאד ןעבעגעג ךיז טָאה רעדיינש

 .טגירעלַאב םהיא טָאה יניּפ סָאװ ,רַאפרעד .ןעדער טינ טרָאװ

 ,"טייח; :ןעמענ ע'סואימ עֶּלַא טימ ןעפורעגנָא םהיא טָאה רע

 :ןעבעגעג גערפ ַא םהיא טָאה ןוא ."ץוגלַאּפ , ןוא "קורעדיינש,
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 עמַאמ יד .טרעיילשעגסיוא ךיז ןעבָאה לעבייט ןוא הכרב .דרָאב
 ןוא ךיא .עליישטַאפ ענעדייז עגיד'תבש רהיא ןָאהטעגנָא טָאה
 זיא'ס ןוא .ןוהטוצנָא סָאװ טַאהעג טשינ ןעבָאה לעדנעמ רבח ןיימ
 טָא-טָא ןעטלַאהעג ןיוש טָאה עמ .ןעוועג טינ ךיוא טייצ ןייק יקַאט
 ַא ןערָאװעג זיא סע .עקירעמַא ןופ גערב םעד וצ ןערהָאפוצ ם'ייב
 ןעבָאה ױזַא טקנוּפ .ןעצרַאה ן'פיוא טוג ןוא ןעניוא יד ןיא טכיל
 ךיז טָאה סע ףוסיםי תעירק ךָאנ ןעדיא יד ןעלהיפ טפרַאדַאב ךיז
 .הריש ןעגָאז טסולגעג

: 

 ! הנירמ עיירפ וד ,טסירגעג ייז ! סובמולָאק ,ריד םכילע םולש,
 | "! הכולמ עכילקילנ ,ענעדלָאנ וד

 רע .דנַאל עיינ סָאד טסירגַאב יניּפ רבח רעזנוא טָאה ױזַא
 ןוא ןעגיובעגנייַא ךיז ,?עשילעּפַאק םעד טּפַאחעגּפָארַא שזַא טָאה
 עגירעדינ ַא טָאה רע זַא ,טסייוו רהיא יװ ױזַא ןוא .טגיינרַאּפ ךיז
 ,רעטנוזעג ַא ייברַאפ טפיול סע זַא ,טקרעמַאב טינ רע טָאה ,היאר
 טָאה ןוא ,םינּפ טרעכיוררַאפ טיור ַא טימ ,סָארטַאמ רעטציוװשרַאפ
 רעזנוא ,טסייה סָאד .םינּפ ?א םינּפ טעקצובעצ םהיא טימ ךיז
 -טַאמ ןעטרעכיוררַאפ םעד ןעמוקעגסיוא זיא זָאנ ץיּפש ס'יניּפ רבח
 סָארטַאמ רעד סָאװ ,קילג ַא .ןעגיוא יד ןעשיווצ טַארוקַא סָאר
 רעזנוא טכַארטאב רע טָאה עשר ןייק טינ ,יוג רעטוג ַא עבטב זיא
 ַא ןוא ןָאהטעג ?עכיימש ַא ,זָאנ רענעגָאלשעצ רעד טימ ן'יניפ
 ַא ןעוועג זיא סָאד ,םינּפַא .סעסנַאװ יד רעטנוא ןעבעגעג עקרומ
 .ןושל רענַאקירעמַא ףיוא חללק

 ז

 ,ןערישזַאסַאּפ-סאלק-עטירד .הלהב ַא ןערָאװעג זיא לָאמ ַא טימ
 ,ךעלענייטש ערעייז ןיא ןעטנוא ּפָארַא ןייז לחומ ןעלָאז ,ןעמ טעב
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 ןץםיוא ןעטילש א טימ ךיז ?עטילש ךיא זַא רָאנ ,דרעפ ַא ףיוא
 עטרעכיורעג, יד ,טנַארגימע רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ,יינש
 ןוא ךיא ןוא ,רענעלענ ןייז ףיוא רעטדיוט ַא ןענעלענ זיא ,"עקלויל
 ,סַאנישטיפ ןערָאװעג ןעגער ם'נופ רימ ןענעז לעדנעמ רבח ןיימ
 ןיוש רימ ןעבָאה סרענעלעג ערעזנוא וצ ,ןעהערדוצסיוא שטָאה
 -נוא הליחמ ןעמונעג זנוא טָאה עמ .ןעפערט טנָאקעג טשינ ןיילַא
 .ןיירַא חור רעזנוא ןיא טרהיפענּפָא ןוא טנעה יד רעט

 .ה

 ,נָאט ַא ?ןעמונעג טָאה ףוס-םי תעירק סָאד טייצ לעיפיוו
 בָאה ךיא .טינ ךיא סייוו סָאד --- יירד עלַא רשפא ןוא ייווצ

 ךיז ןעבָאה ריס זַא ,ךַאז ןייא רָאנ סייוו ךיא .ןעסענרַאפ ןיוש

 .טלעו רעד ףיוא ןעבעל וצ דיירפ ַא ןעוועג זיא ,טּפַאחעגפיוא

 יו --- רעסַאװ סָאד ,דלָאנדיג יװ ,ןייר ןערָאװעג זיא ?עמיה רעד

 -ָאװצענסיוא ןייֵא ןעפָאלעג זיא "?טרעבלַא ץנירּפ , רעד .,זָאלג ַא

 ,רעסַאו סָאד רעדער יד טימ ןעטינשענ ,רעטצוּפעגסיוא ןייַא ,רענעג

 -ַאסַאּפ יד .ןעטייז עֶלַא ףיוא טצירּפשעג ןוא טזיורבעג ,טעניּפעג

 ,עלַא ןעסיורד ןיא סיױרַא זיא ןעמ .טבעלענפיוא ןעבָאה ןערישז
 -ביל ,רענעש רעד ףיוא ,ןוז רעמערַאװ רעד ףיוא ,ןיילק ןוא סיורג
 דלַאב טָא זַא ,גנַאלק ַא טזָאלעגסױרַא טָאה רעצימע ,טלעוו רעגיט
 לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא .דנַאל סָאד ןעהעז ןענָאק ןעמ טעוו
 עטוג יד ןעמעלַא טנָאזעגנָא ןעבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענעז

 סָאד טָאה ןעטייוו רעד ןופ .דנַאל סָאד ןיוש טהעז עמ זא ,הרושב

 עמַאילּפ יד .עמַאילּפ עסיורג ,עלעג ַא ,קעלפ ַא יו ןעהעזעגסיוא

 ןעפיש ןיוש טהעז עמ .רעטיירב ןֹוא רעסערג לָאמ עלַא דרעוו
 -לענעז עניד ,עכיוה טימ ןעפיש רועיש ַא ןהֶא .ןעטייוו רעד ןופ

 -ַאסַאּפ יד .תורצ עלַא ןערָאװעג ןעסעגרַאפ ןענעז ךיג .רעמיוב !

 -ָאה רעבייוו יד .ניד'בוט-םוי ןָאהטעננָא עלַא ךיז ןעבָאה ןערישז

 יד טמעקעצ טָאה והילא רעדורב ןיימ .טצוּפעגסיױא ךיז ןעב
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 טָאה ,נידנעקוק רהיא ףיוא .ןע'שלח וצ ףיוא טוג טשינ ןערָאװעג
 יניּפ ןיא .לעבייט ,בייוו ס'יניּפ רבח רעזנוא ןע'שלח ןעמונעג

 ,גנובײרשַאב א רָאנ ריד זיא רעבייוו יד טימ, : ןושל טימ סױרַא

 יד ןיא טנעה עדייב טנעלעגנירַא טָאה רע -- ?!עידעמָאק ַא

 רע .טייז א ףיוא לעשילעּפַאק סָאד טקוררַאפ ןוא סענעשעקנעזיוה

 סע ןָאק סָאװ ,ךיז טכַאד !םינָארַאנ !םיטוש, :םגָאזעג טָאה

 ? ךיז טעשטַאק ףיש סָאד ןוא טמערוטש םי רעד זַא ,ןעוהַא ךימ

 טוהט ףיש סָאד תעב .הצע ןייַא ךיז טיג ,תעד-רב ַא ,שטנעמ ַא

 ףיש סָאד ןַא ןוא .ןיהַא סיוא ךיז ךיא גיוב ,רעהַא גיוב א ךיז

 ןעפורעגנָא סע דרעוװו .רעהַא גיוב ַא ךיז ךיא והט ,ןיחַא ךיז טניוב

 | ..."ץנַאלַאב

 ןעזיווַאב זנוא יניּפמ טָאה ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז גידנעניוב ןוא

 ,והילא רעדורב ןיימ ךיוא ןערָאװעג טונ טינ זיא'ס זַא ,"ץנַאלַאב , ַא

 ןעבָאה ייז סָאװ ןעבענעגקעווא ןוא ןעמונעג ייז ןעבָאה עדייב ןוא

 עגירעביא יד ךיוא ןָאהטענ ןעבָאה ענעגייא סָאד ...טַאהעג לָאמַא

 ןייז וצ רעכילטיא טּפעלשרַאפ םיוק ךיז טָאה עמ .ןערישזַאסַאּפ

 טשרע ןוא ,סעּפָאנס יד יוװ ,ןעלַאפעגרעדינַא זיא ןעמ ןוא רענעלעג

 ...ףוס-םי תעירק ןופ םנהיג רעטכער רעד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ָאד

 .ד

 ןופ רעננעל ןעטלַאהעגנ ךיז ןעבָאה ?עדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא
 ,טנַארנימע ןייֵא ןופ הלונס ַא טַָאהעג טָאה לעדנעמ .,ןעמעלא

 רדסכ זנוא טָאה ןוא םענייאניא זנוא טימ ןערהָאפעג זיא סָאװ

 עטרעכיורעג, א ןיא טנַארנימע רעניזָאד רעד .תוצע ןעבעגענ

 לָאמ יירד ןיוש ןיא רע ךיז ףיוא ןיילַא רע טנָאז ױזַא ."עקלויל

 ַא רע טסייוו .קידוצ ןוא ןיה עקירעמַא ןייק םי ן'פיוא ןערהָאּפעגי

 ןיא ןעציז לָאז עמ ,םעד ןיא טהעטשַאב הלוגס יד .םי םוצ הלוגס

 טינ ,םי ם'נופ טיירב רעד ןיא ןעקוק ,עבולַאּפ רעד ףיוא ןעסיורדו
 גידנעטייר רהָאמ ךיא זַא ,ןעבָאה ןעניז ןיא טינ ןוא ,גנעל רעד ןיא
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 ןערעדנַא ן'כָאנ ץילב ןייא .,.! רָאג רוּפכ-םוי םוא ,ןעגָאװטיײר ןייז

 רעד .לעמיה ןעטכידעג ןעצרַאװש םעד עגר ַא ףיוא טכײלַאב

 ףױרַא ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז טלעקָאש ,טצכערק "טרעבלַא ץנירּפ,

 ?ובמ ַא ?סָאד ןזיא סָאװ .טסיימש ןעגער רעד ןוא .ּפָארַא ןוא

 טעוװו לובמ ןייק זַא ,ןעריואוושעג טָאג ךָאד טָאה ? טלעוו רעד ףיוא

 ...דרע רעד ףיוא לָאמ ןייק ןעגנערב טינ רהעמ ןיוש רע

 רעזנוא ןוא .והילא רעדורב ןיימ טגָאז --- ,ףוס-םי תעירק ---

 עטשרע סָאד ..."ףוס-םי תעירק זיא'ס ,ָאי, : וצ-טעקמָאב יניּפ רבח

 תעירק, טרָאװ סָאד .ךַאז ןייא עדייב ןעגָאז ייווצ יד סָאװ ,לָאמ

 -נַא ןייֵא ףיוא ךיז טביוה לָאמ עלַא .ןעמונעגסיוא טָאה "ףהוס-םי

 זַא ,וצ-טינ ןוא סױרַא ןעסיורד ןיא קוק ַא טוהט ,ןױשרַאּפ רעד

 ןיא קעװַא ענדָאמ סיּפע רע טפיול ךָאנרעד .ףוס-םי תעירק זיא'ס

 רהעמ ןוא ,ךלימ סעמַאמ רעד ּפִא רע טיג טרָאד .ןיירַא טייז ַא

 "םוי רימ סָאװ ? ןענװַאד רימ רע ...טשינ ןיוש םהיא ןעמ טהעז

 רעֶד ןיא זיא ןעמ ואוו ,וליפא ןעסעגרַאפ רָאג ןיוש טָאה עמ ? רוּפכ

 ,טלעוו

 טכַאמעג קעטַאשטעּפ ןעטשרע םעד טָאה החּפשמ רעזנוא ןופ

 -רעד !יז טברַאטש טָא זַא ,ןעיירש ןעביוהעגנָא טָאה יז .הכרב

 טָאה רע יאמל .והילא רעדורב ןיימ ןעטלעש ןעמונעג יז טָאה ךָאנ

 "ירפ טסואוועג טָאה יז .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ טדערעגנייַא יז

 ןיא ריביס .ריניס ןופ רענרע .ריביס זיא עקירעמַא זַא ,רעה

 ןעמעננָא טלָאװעג עמַאמ יד ךיז טָאה .,.! עקירעמַא ןענעק דלָאג

 לעסיבַא ןעגָאז ןעמונעג רהיא טָאה יז ,ןהוז רהיא ןופ עדווירק יד

 יָא ,ןעגָארטרעבירַא ןענַאק גנידסלַא ףרַאדַאב שטנעמ ַא זַא ,רסומ

 שמוח-שטייט ןיא טהעטש עס ,ןמיס א .ךַאז ס'טָאג ַא זיא'ס םור

 ןיא סָאװ ןעדערסױרַא טנָאקעג טשינ רעבָא יז טָאה ...ןעבירשעג

 לָאמ ַא טימ רהיא זיא'ס םורָאװ ,ןעבירשעג טהעטש שמוחישטייט
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 ,טנָאז עמַאמ יד ?ץראה סָאד םהיא רַאפ סיוא-ןעסיג ןוא םהיא ןעביול ,םילהת ןעגָאז ןעדיא פעיפ ױזַא טרעה רע זַא ,ךיז רע טכַארט
 ,גנידסלַא טסייוו רע זַא ןוא .ןעמעלַא טהעז ןוא טרעה רע זַא
 .ןעצרַאה ןיא ךיז ייב טונימ רעד ןיא טכַארט ךיא סָאװ ,סָאד וליפא
 טכַארטעג סָאװ-רָאנ בָאה ךיא םורָאװ .םוג טינ זיא ,יֹוזַא ביוא
 קנורט ַא ןופ שטָאח ןוא רַאב רעסיז ַא ןופ ,לעּפע ןעטוג ַא ןופי
 -רַאה ן'םיוא טנערב סעטייטעּפ יד ןופ .רעסַאװ טלַאק .רעסַאװ
 --- ירדנ-לכ ךָאנ רוּפכ-םוי .טשינ ןעמ רָאט ןעקנירט ןוא -- ןעצ
 ךימ טעװ והילא רעדורב ןיימ ? רעסַאװ ןעקנירט סָאד טעװ רעוו
 טכַאנייב ןעגרָאמ זיב ןעטסַאפ לאז ךיא ,רָאג ליו רע .ןענע'גרה
 טבוז לייוורעד ."ןעהעז ן'רימ , : עמַאמ יד טגָאז  ,רֹוּפכ-םוי ךָאנ
 טזייװ .ןעניפעג טינ ךימ ןָאק ןוא ףיש ןעצנַאג ן'םיוא ךימ יז
 ,רימ ןעציז ,ץיּפש עמַאס ם'ייב ,טרָאד זַא ,סָארטַאמ ַא ןֵא רהיא
 .-"?לעטָאמ !לעטָאמ, :יז טיירש ,לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא
 ! העג ןעפָאלש ? זיא סָאװ טסייה סָאװ, -- "? עמַאמ ,זיא סָאװ,
 ןיא'ס ?ןעסעגרַאפ טסָאה ,הירפ ןהעטשפיוא ןעמ ףרַאד ןענרָאמ
 .ןעפָאלש ןהעג ףרַאד עמ רָאנ .טינ ךיז טסולג ןעטסולג .,,"בוט-םוי

 .ב

 ,הירפ רעד ןיא טּפאחעגפיוא ךיז ןעבָאה רימ זַא ,ןענרָאמ ףיוא
 ךיז טָאה םי רעד .טגעלַאב ןעוועג פעמיה רעצנַאג רעד ןיוש זיא
 ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה סעילַאװח יד .תונכס טימ טרעזייבעצ
 א סיּפע יװ ,"טרעבלַא ץנירּפ , םעד ןעפרָאװעג ,ףיש ם'נופ רעכעה
 ןעפיול ןעמונעג ןעבָאה ןעסַארטַאמ יד ,לעבעלעיּפש ַא ,לעדנעּפש
 ןעבָאה סדרַאוװטפ יד .זיימ עט'מס'רַאפ יד יו ,רעהַא ןוא ןיהַא
 -עג ןענעז ןערישזַאסַאּפ יד .סעשטנערַאּפ יד ייב ןעטלאהעגוצ ךיז
 ,טירט ןעדעי ףיוא טעמכ ןעלַאפעג ןוא טנעוו יד ייב טרַאה ןעגנַאג
 -ַאה ןערענוד .ןעגער-סקַאלש ַא סָאג ַא ןעבעגעג טָאה לָאמ ַא טימ
 ףיוא טרהָאּפ טָאג .ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ןעגָארטעג ךיז ןעב
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 םעד ןופ ןעלהעצרעד וצ ןעביוהעגנָא טָאהעג ךייֵא בָאה ךיא

 ן'םיוא הירפ רעד ןיא רוּפכ-םוי טּפַאחעג ןעבָאה רימ סָאװ ,קסּפ

 ן'רימ .קסּפ רע'סואימ ַא ןעוועג זיא סָאד ."טרעבלא ץנירּפ , ףיש

 | .ןעבעל עצנַאג סָאד ןעקנעדעג םהיא

 -ַאמח ַא סיּפע .טייקניניילק א ןופ סע ךיז טָאה ןעביוהעגנָא

 "ייב ןופ ךָאנ ךיז טָאה ,לעדנעקלָאװ טכידעג ַא ,ץראווש ַא ,עלער

 רעהירפ .לעמיה קע ן'פיוא ןעזיװַאב ,ירדנ-לכ ְךֶאֹנ דלַאב ,טכַאנ

 .לעדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא ןעהעזרעד סע ןעבָאה ןעמעלַא ןופ

 דעג ןוא טנייוועג ,ןעטנוא ןעוועג ךָאנ ןענעז ןעדיא עַלַא זַא םורָאװ

 "מורַא ,לעדנעמ ןוא ךיא ,רימ ןעבָאה ,ירדנ-לכ ךָאנ םילהת טגָאז

 ךיז רימ ןעבָאה ךָאנרעד .?טרעבלַא ץנירּפ , ן'רעביא טרעיצַאּפשעג

 זיא םע .ןעניװשעג ןוא ןעסעזעג ,עלעקניוו ַא ןיא ןעביולקרַאפ

 לעסיבַא רָאנ .ןעצרַאה ן'פיוא טוג ןוא םערָאװ ןוא ליטש ןעוועג

 .םינ ךיא סייוו --- טכַארטעג טָאה לעדנעמ סָאװ ..ךילניטעמוא

 .לעמיה ןיא ,טרָאד טָא טציז סָאװ ,טָאג ןופ טכַארטעג בָאה ךיא

 סָאװ ןוא ? סנייז גנידסלַא זיא סָאד זַא ,ןייז ףרַאד רע סיורג יו
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 רָאנ .סייווש םעד טשרמולכ ךעלכיט ענעדייז טימ טשיװעג ןוא
 רעיורט רעד ,ןעגיוא יד ףיוא ייז ייב ןערערט ןעהעזעג טוג בָאה ךיא
 ןעסָארטַאמ יד ןוא סדרַאויטס יד טיפא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא
 ,טקוקעגוצ ןוא ןעטייוו רעד ןופ ןענַאטשעג ץראיךרד טימ ןענעז
 ןעהעטש ,םיתילט עסייוו ןיא טלעקיװעגנייַא ךיז ןעבָאה ןעדיא יוװ
 ,םינּפַא --- ןערעמָאי ןוא ןענייוו ןוא ךיז ןעלקַאש ןוא ןעקָאז יד ןיא
 והילא רעדורב ןיימ ןוא .ןעצרַאה ן'פיוא רעטיב טוג ייז זיא'ס
 ןעטרָאד ןוא .,רעטנוא םהיא ףלעה ךיא ןוא .ןעגנוזעצ ךיז טָאה
 -םוי רעד ןיא עמַאמ יד טהעטש ,רעבייוו יד ןעשיווצ ,לעקניוו ןיא
 ןוא ,טנעה יד ןיא רוזחמ ן'טימ ,עליישטַאפ רענעדייז רעגיד'בוט
 .ןערערט ןיא ךיז טדָאב

 רהיא זיא טנייה .טלעוו יד יװ ,םוג טנייה זיא עמַאמ רעד
 | ! נָאט

 ַא ןהעטשוצפיוא טרעדעפענ ךיז רימ ןעבָאה ןענרָאמ ףיוא

 ץטימ "םלוע-ןודא, ןענָאז ןעלעטש ךיז לָאז עמ ,רעהירפ ?עסיב
 -עגסױרַא טשינרָאג ןופרעד רעבָא זיא'ס .חסונ ןעטנַאקַאב ןעטלַא

 טָאה עמ --- ןענװַאד וצ רָאנ טינ ךילגעממוא ןעוועג זיא'ס .ןעמוק

 םוצ ןעפערט טנָאקעג טינ .סיפ יד ףיוא ןחעטש טנַאקעג טשינ

 ןעהעז רימ ,ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ זיא סע .דומע
 ןיא'ס ,ןעבעל סָאד סאמנ זיא סע .,ערעדנַא סָאד סנייא טעמכ טינ
 .ןעברַאטש רימ ,ָאי .ןעברַאטש םוצ טכעלש ,טכעלש

 ךיא זָאל ,דעימ ךיא ןיב טציא ? ןעפָארטעג ךיז טָאה סָאװ

 ,ןעגרָאמ ףיוא רעביא סע
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 סָאד) יתנטק רעד טָא ,לערעדורב ןיילק ןייז זַא ,טסעומש רעוו

 ,אנַארּפָאס ןייז ףיוא ןעפלעהרעטנוא םהיא לָאז ,(ךימ ןעמ טניימ

 זנוא ןעלעוו טייל ןוא טָאג זַא ,רוּפכ-םוי ַא ןעבָאה רימ ןעלעוו

 | .ןייז אנקמ

 ןעוֶאל םהיא לָאז עמ ,ןעטעבעג טינ ךיז טָאה והילא ?עיפיוו

 רע טניז טָאה רע זַא ,ןערָאװשעג טינ טָאה רע לעיפיוו .,הורדוצ

 טָאה סע .םיארונ-םימי דומע ן'רַאפ טנעװַאדעג טינ ךָאנ טבעל

 םיס טעמכ םהיא טָאה עמ  ,לארשי-עמש ןייק ןעפלָאהעג טינ

 ַא טימ ,לעשיט גיכעלייק ַא) דומע ן'רַאפ טלעטשעגקעװַא דלַאזונ

 רַאפ ןעמונעג יניּפ טָאה ךימ ןוא ,(טקעדעגרעביא ךַאלייל ןעסייוו

 ןעבָאה רימ ןוא ?!טייברַא רעד וצ ,יתנטק ,הענ, :רעהיוא ןייא

 ןעלעוו ייז סָאװ ,ירדנ-לכ ַא ןערישזַאסַאּפ יד רַאפ טגעלעגקעװַא

 .תורוד-רוד ףיוא ןעקנעדעג וצ ןעבָאה םהיא

 .ט

 יד ױזַא םינ ןוא ."תולעי, יד יוװ ,ירדנ-פכ רעד ױזַא טינ

 .ןעליבסנַאמ יד ןופ ןוא רעבייוו יד ןופ ןייוועג רעד יוװ ,"תולעי ,

 .רעזענ יד טציינשעג ,טצפיזעג ,טצכערקעג רָאנ ןעמ טָאה רעהירפ

 ןענייוו --- ךָאנרעד .ןעגיוא יד ןעשיוו ןעמונעג ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ,ןעיירש ,רעכעה ןוא רעכעה ןענייוו -- ךָאנרעד .דייחרעליטש

 טשרע זַא ,טנַאמרער ךיז ןעבָאה ייז ,תושלח ןעלַאפ ןוא ןעשטיווק

 .םייה רעד ןיא ךיז ייב רעכילטיא ןעוועג ןעמ ןיא ןערהָאידַא-ראֿפ

 םימ רעדנעטס ןייז ייב .,ץַאלּפ ןייז ףיוא לוש ןייז ןיא רעדעי

 ןעמ ןיא טציא .ךעלרעגניז ענייז .ןזח ןייז טרעהעג .רוזחמ ןייז

 וצ טרהיפ עמ סָאװ ,ףָאש יד יװ ,ןעבירטעג ןוא טגָאיעג ,דנו-ענ

 םעהטָא םעד ןָאק עמ .ּפָאק ףיוא ּפָאק טקַאּפעגפיונוצ ,הטיחש רעד

 עטצוּפעגנסױא יד וליפא זַא ,ןהעטשרַאפ טנָאק רהיא .ןעּפַאח טינ

 ענידנעצנַאלג עכיוה יד טימ ןעסַאלק ערעכעה יד ןופ ןערישזַאסַאּפ

 ןעטלַאהנייַא טנָאקעג טשינ ךיז ןעבָאה ּפעק יד ףיוא סרעדניליצ
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 -עג טלָאװ עמ- .טכעלש יױזַא .טינרָאנ זיא'ס .גָאט- עַלַא רעקוצ
 רעדורב ןיימ ,הכרב רעבָא טנָאז .ןעבעל ױזַא רהֶאי ץנַאנ ַא טנָאק
 ,ךיוב רעד ןעלָאװשעג דרעו סעטייטעּפ ןופ זַא ,בייוו ס'והילא
 לָאז סָאװ ,ךַאז ַא ןַאהרַאפ ןעד זיא'ס ! ןעגָאז ןָאק יז סָאװ רָאנ
 ,לשמל .ןורסח ַא ךייַא יז טניפענ גנידסלַא ףיוא ?ןעלעפעג רהיא

 ןאו .טכירק רע יאמל ,"טרעבלַא ץנירּפ , רעד טינ טלעפעג רהיא

 ןערעיודעג לָאז העיסנ א זַא ,יז טגָאז ,ןערָאװעג טרעהעג סָאד זיא
 -- ףיש סָאד טינ זיא גידלוש זַא ,רהיא ןעמ טנָאז ? געט ןחהעצ
 רהיא רעטנוא ךיז טמענ יניּפ רבח רעזנוא ןוא .םי רעד זיא גידלוש
 לעיפ ױזַא לָאמ יירד טפערטַאב םי רעד זַא ,ןהעטשרַאפ וצ ןעבעג
 זַא ,והילא רעדורב ןיימ .טגָאז .שינעקירט יד ,השבי יד לעיפיוו
 רָאנ -- סָאװיסָאװ .לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ רָאנ ,לָאמ יירד טינ
 טגָאז ,ןַאהרַאפ זיא טלעוו רעד ףיוא  .רעפעב רע טסייוו עיפַאדנָאעג
 טגָאז ,טמֹוק .שינעקירט לעטירד ןייא ,רעסַאװ לעטירד ייווצ ,רע
 ,השבי יװ ,לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ זיא םי זַא ,גנונעכער יד סיוא ,רע
 .לָאמ ייװװצ ,ןיינ :והילא טגָאז .לָאמ יירד ,ןיינ :יניּפ טנָאז
 טעב עמ רָאנ ,ךיז ןעמ טגעירקעצ -- ?!לָאמ ייווצ , ?1 לָאמ יירד ,

 | ,רעביא ךינ ךיז

 .ד

 -רַאפ ? ירדנ-לכ ןענָאז ? דומע ן'רַאפ ןענוװַאד טעוו רעוו
 לָאמנייק ןזח ןייק יקַאט זיא רע .והילא רעדורב ןיימ ,ךיז טהעטש

 רעטמהירַאב ַא ןוא ,ןזח ַא ןעוועג עטַאט ןייז רעבָא זיא .ןעוועגנ טינ
 ? ךָאנ ןעמ ףרַאד סָאוו .רע ןָאק ירבע .רע טָאה הניננ-לוק ַא .ןזח
 לָאז עמ ןַא ,ןעפלָאהעגטימ יניּפ רבח רעזנוא ןיוש טָאה וצרעד ןוא

 -ענסיורא טָאה רע .ירדנ-לכ ןענָאז ןעטעב וליפא רעדורב ןיימ

 רעדנוזַאב ןעדעי טמיורעגנייַא ,ףיש ןעצנַאג ן'רעביא גנַאלק ַא טזָאל
 לעדרעב ןעלעג ן'טימ ןַאמרעגנוי רעד טָא זַא ,רעהיוא ן'פיוא דוס ַא
 ןוא !סּפ -- ןענוװַאד ןייז .,ןגנמ-לעב רעגיד'ארומ ַא זיא (והילאְ)



 15 !עקירעמא ןיא ןיוש ןענעז רומ ,בוטילזמ

 .רעטרעוו עטסנעש ענייז ןעטישוצסיורַא ןָא יניּפ טשרע טביוה ָאד

 : רעדמערפ-דליוו ַא ,טנַארנימע ןייַא דיא ַא ןײרַא ךיז טשימ

 ןאוו ,טגָאז רהיא יוװ ,הנידמ ענילקילנ ַאזַא ָאי זיא'ס זַא --

 סרעּפעלש ןעטרָאד ךיז ןעמענ עשז ןענַאװ ןופ ,ךיילג ןענעז עלַא

 ...ךשפנ-הממ 4? תוררש ןוא סרעלטעב ןוא ןעפַארג ןוא

 ,ןעדיא ךָאנ טימ ןעדיא ן'טימ ן'יניּפ רעביא ןעזָאל רימ רָאנ

 רימ סָאװ ןעגנַאגרעד ןענעז רימ יבַא --- ןעסייר ךיז ןעלָאז יז

 .ןַאהרַאפ טשינ ןעסַאלק ןייק ןענעז עקירעמַא ןיא זַא ,ןעפרַאד

 ףרַאד ןעסַאלק זַא ,טנָאז רע .טכערענ זיא ?עדנעמ ןַא ,סיוא טמוק

 ערעכעה יד ןופ ןערישזַאסַאּפ יד זַא ,טסייה סָאד .ןעבָאה טנייפ ןעמ

 ? סָאװ רַאפ ,טינ ךיא העטשרַאפ .,ןעבָאה טנייפ ןעמ ףרַאד ןעסַאלק

 "רַאפ ךיז ייז ןעבָאה סָאװ : ?עדנעמ טגָאז ? ייז וצ ךיא בָאה סָאװ

 יד ןעשיווצ סַאלק רעטשרע ןיא ןוא רעטייווצ ןיא ךיז ייב ןעסָאלש

 וצ ,םיצירּפ עסיורג יד ,ןָא טינ ױזַא ייז טהעטש סָאװ ? ןעלנעיּפש

 -נעמ ןייק ןעד ןענעז רימ ? קעד ןעשיווצ ,ָאד טָא זנוא טימ ןעציז

 -עגייא רעד טינ ןעד זיא טָאנ רעזנוא ? ייז טימ ךיילג טינ ןעשט

 ַא ייז ןיא טבעלרעד רע טָאה רַאּפרעד -- ? טָאנ רעייז סָאװ ,רענ

 רעטייווצ ןופ םיסחוימ יד סָאװ ,טכַאנ א ןעמוקעג זיא'ס .המקנ

 עטירד ןיא ,זנוא וצ טזָאלענּפָארַא ךיז ןעבָאה סַאלק רעטשרע ןוא

 .ןעמעלַא זנוא טימ ךיילג ןערָאװעג ןוא ,סַאלק

 ,ירדנ-לכ וצ ,רוּפכ-םוי ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

1 

 -ימי-תרשע ןעגנַאנעגסױרַא זיא "טרעבלַא ץנירּפ , רעד תמחמ

 .ףיש ן'פיוא רוּפכ-םוי ןעװַארּפ וצ ןעמוקענסיוא זנוא זיא ,הבושת

 -רַאק ענעטָארבעג טימ טסַאפרַאפ ךיז רימ ןעבָאה רוּפכ-םוי ברע

 זיא ךיק ע'רשכ ןייק .ָאד סע ןעמ טפור ?סעטייטעּפ , --- לעּפָאט

 טייצ עצנַאג יד רימ ןעבעל ,ןַאהרַאפ טשינ "טרעבלַא ץנירּפ , ףיוא

 ןוא ייט ןוא .בורל זנוא ןעמ טיג טיורב ןוא .סעטייטעּפ ןופ
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 עכלעזַא ןופ ןעדער ֹוצ בעיל אקוד טָאה יניּפ רבח רעזנוא
 םהיא רהיא טָאה ןוא .דער טימ ןעטישּפָא ךייַא ןָאק רע .,ןעכַאז
 -קעוו רעטהערדעגנָא ןייֵא יו זיא ,טרָאװ א טימ טעּפעשטַאז רָאנ
 טעװ לעדער סָאד זיב ,ןערעוװ ןעניװשנַא טינ טעוװ רע רענייז

 2 : : .ןעלעטשּפָא טינ ןייֵלַא ךיז

 נ

 .קעד ן'פיוא ןעסעזעג זיא רע תעב ן'יניּפ טקַאּפעגנ בָאה ךיא;

 ןיא רע תמחמ  ,ךוב ַא ןיא זָאנ ץיּפש ןייז ןָאהטעגנײרַא טָאה רע

 רעד טימ רָאנ ,ןעגיוא יד טימ טינ רע טנעייל ,רעגיטכיזצרוק ַא
 ,טנעהָאנ םהיא וצ ןעננאנענוצ ןיב ךיא  .זָאנ ץיּפש

 ןענערפ סיּפע ךייַא ףרַאד ךיא ,יניּפ בר ---

 י .ךוב ןופ זָאנ יד ןעמונעגוצ טָאה יניּפ

 םהיא ייב טסייה יתנטק -- ? יתנטק ,ןענָאז וט'סָאװ ---

 .טנעלענפיוא ןיא רע תעב יניּפ ךימ טפור יױזַא .רעקשטיניילק
 ןעוו ,טלָאמעד וליפא ,לָאמ עלַא טעמכ רע זיא טנעלעגפיוא ןוא

 ןעוו ,טלָאמעד ןליפא ןוא .והילא רעדורב ןיימ טימ ךיז טגנעירק רע

 .ױזַא ןוא ױזַא םהיא ךיא ?העצרעד .ךיז טזָאלב ?עבייט ןייז
 ןייק ָאטינ זיא עקירעמַא ןיא זַא ,טנָאז עמ סָאװ ,תמא זיא'ס יצ/

 | יי ? ןעסַאלק
 ךיז טָאה יניּפ רעד טָא יװ ,ןעקוקנֶא טפרַאדַאב רהיא טָאה

 ןעייק ןוא ןעדער ןעמונעג ןוא ךיז טרעקַאלפעצ ןוא ןעדנוצעגנָא

 -עמַא זַא :רעטרעװ עכיוה ענידרעייפ טימ ןעטיש ןוא ןעייּפש ןוא

 טייהיירפ רע'תמא ןופ ,רע טגָאז ,דנַאל עניצנייא סָאד זיא עקיר

 וד טסנָאק ,רע טגָאז ,עקירעמַא ןיא .טייהכיילג רע'תמא ןופ ןוא

 ,"?טנערזערּפ, רעד ןעציז לָאז ריד ןעבענ ןוא ,ָאדָאדדָא-טָא ןעציז

 סקינ א ,רעּפעלש ַא ,רעלטעב ַא ןעציז לָאז ?עסיבַא רעטייוו ןוא

 ַא ,הררש ַא ,ףַארג ַא -- רעטייוו לעסיב ַא ךָאנ ןוא .סקינבש

 ןוא ...! סובמולֲאק ! סערנָארּפ ! עיצַאזיליוװיצ ! קישטשנָאילימ
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 .ןהעגַאב םינ ךיז ייז ןענָאק ןעמָארגַאּפ ןהֶא ןוא תוריזנ ןהָא/

 .טנייפ סע בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג גנַאל ןיוש ךייַא בָאה ךיא ןוא

 ךיא העג ,ןעמָארגָאּפ ןופ רעדָא תוריזנ ןופ ןעדער ןָא ןעמ טביוה

 ןעזָאל רימ ןוא ,דנַאה ַא רַאפ ?עדנעמ רבח ןיימ םענ ךיא .קעװַא

 ."טרעבלַא ץנירּפ , ןופ ןעסַאג יד רעביא ןערעיצַאּפש ךיז

 .ה

 ענרענייטש .ןעש ןוא .סיורג גונעג זיא "טרעבלַא ץנירּפ ,

 טוהט עמ ואוו ןעזייַא ןוא לָאטש .סעשטנערַאּפ ענעשעמ .,ּפערט

 עמ .רענעידַאב יד ןיימ ךיא ."ןעשטנעמ, טנייח .רהיר ַא ךיז

 --- ןעסָארטַאמ טנייה ."סעסריונ, ןוא ."סדרַאויטס , ייז טפור

 לעדנעמ ןוא ךיא רעה ןוא ןיה םורַא ןעפיול .תוחור יד יו ױזַא

 ןעלעוו רימ זַא ,טרָאװ סָאד ךיז ןעבענ ריפ .אנקמ ייז ןענעז

 רַאפ ןעביירשרַאפ ךיז רימ ןעלָאז ,עסיורנ ןערעוו ,ןעסכַאװסוא

 .ןעסָארטַאמ

 טינ זנוא טזָאל עמ ."טרעבלַא ץנירּפ , רעד טָאה ןודסח ןייא

 לעסיב ַא ןיירַא-קוק ַא ןעבעג רימ ןעליוו םיוק .ןייז םוטעמוא

 זנוא ןעמ טביירט ױזַא ,ןערהָאפ רימ ואוו ,קעדנעשיווצ ןופ רעטייוו

 יַאּפ יד ןוא .םיעשר עסיורג .אפונ ןעסָארטַאמ יד יקַאט .,ךרוד

 .םיעשר ךיוא ןענעז ,ןעסַאלק ערעכעה ענעי ןופ ,ןיילַא ןערישזַאס

 יד טגָאזרַאפ ייז ןעטלָאװ ,םיעשר ןייק ןייז טינ ןעלָאז ייז םורָאװ

 ייז ריס ןעלעװ סָאװ .ןעביירמ טינ זנוא לָאז עמ ,ןעסָארטַאמ

 טָאלג זיא לעדנעמ רבח ןיימ ? ןעסייבּפָא ייז ןעלעוו רימ ? ןוהט

 יַאלק ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ,טינ טהעטשרַאפ רע .ןעדעירפוצ טינ

 רעמָאט .ןעסַאלק ןייק ָאטיג זיא עקירעמַא ןיא זַא ,טגָאז רע ? ןעס

 רעדורב ןיימ ייב ןוהט גערפ ַא ךיא ןָאק ,טינ םהיא ךיא ביולג-

 ייב טגערפ עמ זַא ,טנייפ וחילא רעדורב ןיימ רעבָא טָאה ,והילא

 רעזנוא ייב ןעגערפ רעסעב ןיוש לע ךיא .ןעכַאז עטסוּפ םהיא

 .יניּפ רבח
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 ,"טרעבלַא ץנירּפ , ףיש ן'פיוא ףױרַא ןענעז רימ זַא ,,תליחת !
 ןעבָאה ?עדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא .ןייפ ןוא טֹוג ןעוועג אקוד זיא
 גנעל רעד ןיא ?טרעבלַא ץנירּפ , םעד ןעטסעמסיוא טזָאלעג ךיז
 .ונוא יװ ,טוג ױזַא ןעוועג טינ ןיא םענייק .טיירב רעד ןיא ןוא
 ַא .טציא יו ,ריטרַאװק ַאזַא טַאהעג טינ לָאמנייק ןעבָאה רימ
 בָאה ךיא ,רעסַאװ ן'פיוא בוטש עגידנערָאגיײרד ַא ..בוטש-רעסַאװ
 "ועשטשיּפ עלַא טימ טלהָאמענסיוא לָאמַא ןיוש טַָאהעג יז ךייַא
 ,בוטש ןיא ,ךיז טכַאד ,טציז רהיא -- רָאפ ךייא טלעמש .סעק
 --- ןוא ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד ,םורַא טרעיצַאּפש רהיא .רעדָא
 טקנירט רהיא !טרהָאֿפ רהיא --- ןוא טסע רהיא ! טרהָאפ רהיא
 ךיז טהעז רחיא סָאװ ,ןעשטנעמ יוד טנייה ! טרהָאפ רהיא -- ןוא
 טימ .טרהָאפ טדָאטש עצנַאג ַא' .ןעשטנעמ טימ טלעװ ַא .ןָא

 ןערהָאפ עלַא ןוא ףיש ןייא ףיוא ןערהָאפ עלַא תמחמ ןֹוא .ךייַא
 טימ ךיז רהיא טנעקַאבי --- עקירעמַא ןייק ,ןיירַא טרָא ןייא ןיא
 רהָאוװעג דרעוו רהיא ןוא ,ךייַא טימ ךיז ןענעקַאב עלַא ןוא ןעמעלַא
 טלָאװ טרָא רעדנַא ןייַא ןיא סָאװ ,ןעכַאז לעיפ ױזַא גָאט ןייא ןיא
 ,רהָאי ַא ןיא ןעגנַאגרעד טינ סע רהיא

 .ד

 ןירעגעווש ןיימ ןּוא עמַאמ ןיימ עטנַאקַאב לעיּפיו ,העוו-העוו
 יד ןעשיווצ טכַאמעג ךיז ןעבָאה ?לעבייט בייוו ס'יניּפ טימ הכרב
 סָאװ ,עטנַאקַאב יד ןעגעק טינ רָאנ ןעוועג זיא סָאד רָאנ .רעבייוו
 ןעשיווצ ןענופעג ךיז ןעבָאה יניּפ רבח ןייז ןוא והילא רעדורב ןיימ
 טָאה ,טדערענ ןוא טדערעג טינ טָאה עמ לעיפיוו .ןעליבסנַאמ יד
 טדערעג ןעבָאה רעבייוו .ןעדערנָא גונענ ךיז טנָאקעג טינ ןעמ
 רעד וצ ךייש ןענעז סָאװ ,ןעכַאז ןופ .ןעכַאז עשימייח ןופ רהעמ
 ,טנַאװעגטעב ,טערג ניטיוק ,טערגסייוו ,ינרַאזיּפש רעד וצ ,ךיק
 -עג ןעבָאה יד -- ןעליבסנַאמ יד ןוא .,סעדנָאטער ,ךעלכיצ ,ןעקָאז
 .ןעמָארנָאּפ ,תוריזג ,סובמולָאק ,הסנרּפ ,עקירעמַא ןופ טדער
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 זנוא זיא אקירעמַא ץנַאג ? עקירעמַא ןיא רימ ןעבָאה ןעמעוו

 ,המכח תישאר .דניירפ ערעזנוא ןענעז ןעדיא עֶלַא ןוא טנַאקַאב

 ערעזנוא --- עבָארג יד יסעּפ בייוו ןייז ןוא רעדניבנייַא רעד השמ

 רעדעי ךיז טָאה .רעדניק ערטסַאילַאח רעצנַאג א טימ ,הנכש ַא

 ףיוא סיוא ייז ןענעכער רימ ןוא .שינעמענוצ ןייז טימ ןעמָאנ ןייז

 ,זוהָאנרעשט לעדנעמ ,רעטָאק לעוולעװ ,לעצעלק יניּפ :רענניפ יד

 ילֲאג רעד טימ לעשרעה ןוא עלעלעטעּפ לעטייפ ,סקַאלפוב םייח

 ...יתשו, םהיא טפור עמ סָאװ ,ןרעטש ן'פיוא

 :ןנוא טגָאז עמ ןוא ןעטימ ןיא רעביא זנוא ןעמ טנָאלש

 ןעבעג "1! ערעטלע רעהַא טיג ! ערעטלע ,גראווניילק גונעג ,גונעג,

 רעד הנוי :ןעמענ יד סיוא ייז ןענעכער ןוא ערעטלע ייז רימ

 -עב יד עלעוויר בייוו ןייז .סנייא טינ זיא .ןסעכ א דיא ַא ,רעקעב

 ,טסייה סָאד .ייווצ טינ זיא .עדנַאטער ַא טימ ענידיא ַא ,ןירעק

 ףיוא טע'בנג'ענקעוַא יז ןעמ טָאה ,עדנַאטער ַא טָאהעג טָאה יז

 יד ךיז טנַאמרעד ,"ץינערנ, טרָאװ סָאד טרעהרעד .ץינערג רעד

 ףיוא ט'הבנג'עגקעווַא ךיוא טָאה עמ סָאװ ,ןעכאז ערעזנוא ןָא עמַאמ

 לָאז עמ ,ךילגעמ זיא רעמָאט ,ןעטעב ןָא יז טביוה .ץינערג רעד

 ןַא טלַאפ .ןענייוו וצ ןָא טביוה ןוא --- ,ןעכַאז יד ןעגירק רהיא

 ןיוש יז זיא טציא זַא ,יז טגָאז .טנייוו יז יאמל ,והילא רהיא ףיוא

 געמ ,ןעגיוא יד רַאפ טינ ארומ ןייק ןיוש טָאה ןוא עקירעמַא ןיא

 .ןענייוו ןוא ןענייוו ,יז טגָאז ,ןיוש יז

 יג

 יקַאט זיא -- ןעגיוא יד טימ טזָאלענברוד יז טָאה עמ ױזַא יו

 ןופ ןעבילבעג ןעבעל רימ ןענעז ױזַא יו יאמ? ,םימשה ןמ סנ ַא

 ? תואלפנו םיסנ ןייק ןעוועג טינ ןעד סע זיא ? םי ן'פיוא העיסנ רעד

 -ךאלמ םעד ןעגיוא ערעזנוא טימ ןעהעזעג רימ ןעבָאה לָאמ לעיפיוו

 ךיז רימ ןעבָאה לָאמ לעיפיוו ? ןעניוא יד רַאפ טדיוט םעד ,תומה

 ? ןעבעל ן'טימ טנעגעזעגּפָא טָאהעג ןיוש
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 ,והילא רעדורב ןיימ םהיא טנָאז .רעיּפַאּפ לעקערב ןייק ןוא רעדעפ
 הרירב א רע טָאה ,דנַאל סָאד טינ םהיא טלעפעג סע ביוא ןַא
 ,לָאמא ןופ אמתסמ ךָאד רהיא טקנעדעג סָאד ןוא ,קירוצ ןערהָאפ
 סָאװ .הושב הוש ןעטלעז ןענעז ,והילא ןוא יניּפ ,ייווצ יד זַא
 ן'טימ רעמוז רעד, .רױּפַאק רערעדנַא רעד טגנירד ,טגָאז רענייא
 ןוא ,הכרב ,בייװ ס'וחילא רעדורב ןיימ ייז טפור --- "רעטניוו
 טפור רע .ן'וחילא ןופ ,ןַאמ רהיא ןופ קסּפ ןע'סואימ ַא טּפַאה
 סָאװ ,ןעמענ עכלעזָא ךָאנ ןוא ,"געיצ עטָאס ,, ןוא ,"המהב, ןָא יז
 ןוא עמַאמ יד ןיירַא ךיז טשימ .ןע'רזח'וצרעביא יאדכ טינ זיא'פ
 ןייז טינ שטנעמ ַא רָאט ,ךיז ןעסייר ץעק זַא ,רונש רהיא וצ טגָאז
 ,,,פַארד ַא ןעּפַאח ןָאק רע םורָאװ ,ןעטימ ןיא

 - .ם

 עמ זיב ןעטראװ רימ ?דנַאליײַא סילע ןיא רימ ןעוט סָאװ
 זנוא טעוװ עמ ןוא ,דניירפ ןוא עטנַאקַאב ,טדָאטש ןופ ןעמוק טעוו
 ןיוש ןעבירשעגסיוא זנוא ןעמ טָאה ןעביירש שטָאח .ןעביירשסיוא
 -סיוא ןוא ןעבירשרַאפ ,ןעבירשעג ןזנוא טָאה עמ .,לָאמ לעיפיוו
 ןוא ,אפוג ףיש ן'פיוא ןוא ,ףיש ן'פיוא ןהעגפיורַא ן'רַאפ ןעבירשעג
 : המכח ענעגייא יד לָאמ עלַא ןוא .ףיש ןופ ןהעגּפָארַא ם'ייב ,טציא
 ןעבָאה רימ ןעמעוו ןוא ? רימ ןערהָאפ ןיחואוו ? ךימ ןענעז רעוו
 ? עקירעמַא ןיא

 רעד יסייּפ דיא א ןעוועג ןיא'ס זַא ,ייז רימ ןעלהעצרעד
 --- הנמלא ןייֵא טזָאלעגרעביא רע טָאה ,ןעברָאטשעג רע זיא -- ןזח
 טָאה .,והילא רע טסייה -- ןהוז ַא יז טָאה .עמַאמ יד זיא סָאד
 רע טסייה -- רבח א רע טָאה .הכרב יז טסייה --- בייוו ַא רע
 רעד ןיב ךיא ןוא .לעבייט יז טסייה --- בייוו ַא רע טָאה .יניּפ
 ; טסייה --- רבח ןיימ זיא סָאד ןוא .לעטָאמ דיא סייה -- קיניזימ
 ַא הכרב םהיא טָאה --- רעסיורג ַא זיא רע לייוו ןוא ,לעדנעמ רע
 ,קַאשַאל ןעבעגעג ןעמָאנ
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 ! עקירעמַא ןיא ןיוש ןענעז רימ ,בוט לזמ

 .א

 סָאד .עקירעמא ןיא ןיוש ןענעז רימ --- בוטדלזמ טמוק זנוא :

 ןעבָאה עקירעמַא .עקירעמַא ןיא ןענעז רימ זַא ,טנָאז עמ ,טסייח

 -סעק , ןיא לייוורעד ךָאנ ןענעז רימ םורָאװ ,ןעהעזעג טינ ךָאנ רימ

 .ןעסייהעג ױזַא סָאד טָאה לָאמַא ,טסייה סָאד .?לעטרַאג-לעט

 סילע, רָאנ ,"?עטרַאג-לעטסעק , טינ רהעמ ןיוש סע טסייה טנייה

 -יטש סָאד לייוו, ?"דנַאלײַא םיִלע , סיּפע סָאװ רַאפ ."דנַאלײַא

 ַא ןעוועג רע זיא ,ילא םענייא וצ טרעהעג לָאמַא טָאה דנַאֿל לעק

 ,םַארג םוצ יניּפ רבח רעזנוא טגָאז ױזַא ."ילעטס רעד זיב ראנ

 דנַאלייַא סילע ן'פיוא סעכ ןיא זיא יניּפ .זיא רעגייטש ןייז יו

 ןוא ןעטנַארנימע עמערָא יד טלַאהרַאפ עמ יאמל .תונכס טימ

 .ףיש ן'טימ ןָאךעמוק ייז יו ,ךיילג ןיירַא ןעמ טזָאל עכייר יד

 עיירפ ַאזַא רַאפ טינ ,בנגיינָאפ רַאֿפ רָאג ,רע טגָאז ,טסַאּפ סָאד

 ןייק ָאטשינ ,ךיילג ןייז ָאד ןעפרַאד עֶלַא .עקירעמַא יו ,הנידמ

 :ןעמענ טימ ןעטיש ןָא-טביוה רע ןוא .ךייר ןייק ָאטשינ ,םערָא

 "נָא ךיז טביולק רע ...עיצַאזיליוװיצ ,לקָאב ,ריּפסקעש ,סובמולָאק

 רעד זַא ,בָאג א ייז ןעבענקעװַא ןוא דעיל א ייז ףיוא ןעביירש

 ןוא טניט ןייק טינ רע טָאה !ןעמענ ייז לָאז רהָאי רעצרַאוװש
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 ןעטשטנעבעג םעד רַאפ ןייַא ױזַא ךיז וד טפלעטש סָאװ ---
 סימ ,סעדרָאמ עטלָאגעג יד טימ ,לעמיה ןעצרַאװש ן'טימ ןָאדנָאל
 עטלא יד טימ ,שיפ עטיירפעג יד טימ ,לעּפעשטייװ םענעש םעד
 ,ךעלדיילק עטעּפירדרַאפ יד טימ ,סעלקוב עטהערדעג יד טימ ,ןעדיומ
 -נָאק יד טימ ,רעיב-רעשזדנישזד ןעקנירט סָאװ םיגצבק יד םימ
 -רחָאי ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא יד טימ ,ןעפייפ ןעסייה סָאװ ,ןערָאטקוד
 { ןענערב זומ טדָאטש ַאזַא 4 רעסַאו קנורט ַא ןעװעלַאשז ןוא טייצ

 ,ןמה ינב תרשע יד יו ,םעהטָא ןייא ןיא הכרב םגָאז ױזַא
 : טנעה עטנעלענפיונוצ טימ סיוא-טזָאל ןוא

 ,..1 טשינ וד טטנערב סָאװ רַאפ ,ןָאדנ א ---

 ןייו ןיוש רימ ןעלעוו ןעוו ! םלוע ?ש ונובר
 ...11?עקירעסטַא ןיא
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 ןערַאגיצ ןערעכיור ןוא ןעשטנעמ ןעציז בוטש ןיא גינעווניא ןוא

 ,זיא קולח רעד .טײרללֶא : ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןעגָאז ןוא

 טהערדרַאפ סעסנָאװ יד ןענָארט סעקישטעטימָאק עשטייד יד סָאװ

 סעקישטעטימָאק רענָאדנָאל יד ןוא ,שטייד ףיוא ןעדער ןוא ףױדַא

 : ןעדער ןוא ןעצנַאגניא סעסנָאוו יד טימ דרעב יד טלָאנעגּפָא ןעבָאה

 -עג ןעהענ ןעליבסנַאמ יד .ייז טימ רעטַאעהט ַא "1 טיירללָא,

 ןוא .ּפעק יד ףיוא ןעקירַאּפ עלַא ןעגָארט רעבייוו יד ןוא ,טלָאג

 עטּפעלקענוצ ןעגָארט ךעלדיימ יד וליפא --- רעבייוו יד רָאנ טשינ

 ןוא ןהייצ עסיורג עלַא ןעבָאה ,סעלקוב עטלעזיירגעגסיוא טימ ראה

 ,ןעגעווטסעד ןופ .לַאג רעד וצ טגָאלש עס זַא ,סואימ ױזַא ןענעז

 ןוא ,רעגניפ יד םימ ןעטייט ,ןעגיוא יד ןיא זנוא ןופ ייז ןעכַאֿפ

 ךעלדיימ ייוצ .ןעטייל רַאפ ןויזב ַא זיא'ס זַא ,ױזַא ןעשטיווק

 -ענוצ ךיז ןעבָאה ןוא סַאג ןעטימ ןיא טלעטשענּפָא זנוא ןעבָאה

 ."ּפַאש-רעברַאב , ןיא ןהעג לָאז רע ,והילא רעדורב ןיימ וצ טעּפעשט

 טציא .טײדַאב סָאד סָאװ ,ןענאטשרַאפ טשינ רימ ןעבָאה רעהירמ
 ךיז ןערעשּפָא טסייה ּפַאש-רעברַאב ןיא ןהעג :ןיוש רימ ןעסייוו

 טעּפירדרַאפ ייז ןעהעג ןיילַא .םיאורב ענדָאמ .ךיז ןעֶלָאנּפִא ןוא

 ןעזָאל סָאװ ,שיפ עטיירפענ סָאנ ןעטימ ןיא ןעסערפ ,זלַאה ן'זיב

 ןענעז םירוכש .רָאה טנייפ ןעבָאה ןוא ,לייס א ראפ ןערעה ךיז

 ףיוא טשינ ךיז ןערעגלַאוו ייז רָאנ ,עניד'השקשינ ץנַאג ךיוא ייז

 סָאר זיא דנַאל ַא .טשינ ייז טזָאל עמ .זנוא ייב יו יוזַא ,סָאג רעד
 .ןענערב טשינ ליוװו סע רָאנ ,חכרב טגָאז ,סלהָאוװ א רהעז

 ? ןענערב טעוו'ס זַא ,ןעמוקסיורַא ריד טעוװ סָאוװ ---

 ןופ טּפַאח ןוא ,והילא רעדורב ןייס רהיא ייב טנערפ ױזַא

 טכאמ ,לָאמַא יז ןָאק ,ליוו יז זַא הכרב .קסּפ ןעסואימ ַא רהיא

 ןוא ,םענייק וצ טרָאװ א ןעדער טשינ ,ןענייווש ךייַא יז לָאז ,ךיז

 רעדָא זיא ,רעמרעוו ןופ לַאװק ַא רהיא ייב ףיוא ךיז טנעפע לָאמַא

 רעד ןיא ןעפיול רעדָא ,עטַאװ טימ ןערעהיוא יד ךיז ןעלעטשרַאפ

 : טרָאװ ייב טרָאװ ,דער ערהיא רעביא ךייֵא בענ ךיא  .ןיירא טלעוו
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 ,סעסנָאװ עטלָאנעג טימ ןטשטנעמ א רהיא טהעז רעמָאט) סעס
 ,ףניפי טניימעג סָאד רע טָאה ,"טפייפעג, טָאה רָאטקוד -נָאק רעד סָאװ ,סָאד זַא ,סיוא ךיז טזָאל ףוס םוצ .טלעג ן'טימ שאט-עזייר ןייז ןעמענוצ ןוא ןעליוק טלָאװעג םהיא ןעבָאה ריכ יו ךיילנ ,החיצר ַאזַא טימ סיורַא .זנוא טפרַאװ ןוא יײװמַארט םעד ּםָא-טלעטש ,קירטש ַא ייב היצ ַא טוהט ,ןלזג אלמ רָאטקודנַאק רעד ךרעוו ..."! ןיילַא ףייפ, :סעכ טימ ךיוא ןיוש רָאטקודנָאק םוצ ןָא ךיז טפור וחילא ןוא ,יניּפ ךיז טכַאלעצ ?!ףייפ, : סעכ ןיא טכער ןיוש ,רָאטקודנָאק רעד םהיא טגָאז ? רהָאפ ַא טסָאק לעיפיוו :טנעה יד טימ םהיא טגערפ ןוא והילא רעדורב ןיימ וצ םהענ !ןעפייפ רימ טסייה רע ? טרעה רהיא ,עיָאקַאט ָאטשט :טגָאז ןוא יניּפ זנוא וצ סיוא ךיז טהערד .."ףייפ, ;סעכ טימ ןיוש ,לָאמ ַא רעדעיװ רָאטקודנָאק רעד םהיא טנָאז .??עיפיוו-ָאקלָאקס ;לָאמ א ךָאנ יניּפ םהיא טגערפ ."ףייפ, :רָאטקודנָאק רעד םהיא טנַאז ?לעיפיוו-ָאקלָאקס : םהיא טגערפ ןוא יניּפ סױרַא ךיז לעטש .ןעטעליב ןעמענ לָאז עמ ,ךיז טסייה ןוא רָאטקודנָאק רעד וצ-טהעג .ןערהָאפ רימ ןוא --- פעבייט ןוא ,חכרב ןוא ,עמַאמ יד ןוא ,יניּפ רבח רעזנוא ןוא ,והילא רעדורב ןיימ ןוא ,ךיא --- ןיירַא עלַא רימ ןענעז .טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןוא ײװמַארט א ןעפָאלעג -נָא ןיא ,טונימ ןייק טרעיודעג טשינ טָאה סע .הוח ךכ ,ןהעטש רימ ןעלָאז ָאד זַא ,טנעה יד טימ ןעזיװעגנָא זנוא טָאה ןוא רעט -םיולק ַא וצ טרהיפעגוצ זנוא רע טָאה ,ןעפיול ןעיײװמַארט יד ןוא ,ןעײװמַארט יד וצ טנעה יד טימ ןעכַאמ רימ זַא ,ןעהעזעג טָאה רער -נעלננייא רעד .(רעדנעלגנייא ןייֵא זיא'ס זַא ,ןעסיוו רהיא טלָאז

 .סופ"וצ ןיירַא טעטימָאק ןיא ןעהעג רימ ןוא ,הכרב טגָאז ױזַא ? ןָאדנָאל ףיוא הפרש ַא ןעמוק טשינ לָאז 4 ונ --

 .ד

 ,טסימ יװ ױזַא ,ןעטנַארגימע ךיז ןערעגלַאװ ףיוה ןיא .ןעטעט -ימָאק על ןיא יװ ,ךיליירפ זיא טעטימָאק רענַארגַאל ןיא
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 רעד ןעפָאלעגכַאנ זנוא זיא ,טייצרהָאי ם'נופ ןעגנַאגעגסױרַא

 ,ייז ןענעוו טרעלקעג ןעבָאה עלַא רימ .שיפ עטיירפעג יד ןופ חיר

 יז .הכרב ץוחַא ,ייז ןופ טדערעג טשינ רענייק טָאה ןעדער רָאנ
 ,טעוװועשטניוועג ייז טָאה יז ,ּפָאק ןעלופ ַא טשטנעבעגנָא ייז טָאה

 עטיירפעג ערעייז טימ ,םלוע לש ונובר ,ןעגרעוורעד ךיז ןעלָאז ייז
 טשינ ןָאק עמַאמ ןיימ .ליימ 6 ףיוא ןע'ריוא ייז סָאװ ,שיפ

 : ןעדייל

 !ןעשטנעמ עכילרהע ךַאבענ ?ייז וצ וד טסָאה סָאװ --

 -רהֶאי ַא וצ טמוק סע זַא ,ןעגעווטסעד ןופ --- םנהיג אזַא ןיא ןעציז

 ..ןינמ ַא ןעמ טבוז ,טייצ

 : הכרב רהיא טרעטטנע ףיורעד
 ערעייז טימ םענייאניא ןענערב ךייַא ייז ןעזָאל { רענעיווש ---

 ּפָאטלעטש עמ !שיפ עטיירפעג ערעייז טימ ןוא ןעטייצרהָאי

 --- ,ןיירַא בוטש ןיא ךיז וצ ןירַא ייז טפור עמ ,ןעשטנעמ עדמערפ

 אצוי ןופ שטָאח שיפ עטיירפעג ?עקיטש ַא דניק םעד בעג םענ

 ...ןעגעוו

 ןעדיא ם'ייב ןעוועג ךיא ןיב טשרע טָא .,ךימ יז טניימ סָאד
 ן'הכרב ייב ןערָאװעג ןיוש ךיא ןיב טציא ,/לע'רוחבזהוצמ-רכ, ַא
 ! עדווירק ןיימ ןָא ךיז טמענ הכרב זַא ,ןערהָאי עטוג ..."דניק, ַא
 "ױמָאק םוצ טסכעזעבלַאז עֶלַא ךיז ןעזָאל רימ .ךיא טכַארט ױזַא

 ןַא ,םהיא קנַאד ַא ,ןעבעגעג דיא רעד זנוא טָאה הצע ןייֵַא .טעט
 ןעצעזפיוא ךיז רעסעב ןעלָאז רימ --- סופדוצ ןהענ טשינ ןעלָאז רימ

 רענָאדנָאל רעד רעבָא טָאה ךיילנ ןערהָאפ ןוא יײװמַארט ן'פיוא

 עמ לעיפיוו .ןעלעטשּפָא ךיז טנייפ טָאה רע -- עבט ַא ײװמַארט
 רע -- סנייז ךיז טוהט רע ,טנעה יד טימ ןעכַאמ טשינ םהיא וצ לָאז

 טעוו רהיא -- ןעפלעה טשינ ךייֵא טעוװ םהיא ןעפיולכָאנ .טפיול
 זנוא ףיוא ךיז טָאה רענייא טָאװ ,קילג ַא .ןעּפַאח טשינ םהיא
 -נָאװ עטלָאגענּפָא טימ רעדנעלגנייא ןייֵא אקוד ןוא ,טמערַאברעד
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 ךרוד ןעבָאה טלָאװעג רעבָא טָאה והילא רעדורב ןיימ .ןהעג ןענָאק
 םהיא טימ סעומש ַא טבַאמעג רע טָאה .הבוט ?עקיטש ַא םהיא
 -ענ יד ףיוא השעמ תעשב קוק ַא טּפַאחעג ןוא ,טעטימָאק ןעגעוו
 טימ טָאה דיא רעד  .ּפָארַאכנולש ַא ןעבענעג ןוא שיפ עטיירפ
 טימ ןוא ,ריהט רעד ןופ עקמַאילק רעד ייב ןעטלַאהעג טנַאה ןייא
 טעטימָאק ם'נופ טלהעצרעד זנוא רע טָאה טנַאה רערעדנַא רעד
 רעד טָאה ,סנעטשרע .תוישעמ עכיליירפ ןייק טשינ רחעז סיּפע
 ןייק ָאטשינ רָאג -- ןָא טשינ רָאנ ךיז טביוה סע זַא ,טגָאזעג ריא
 -ימאק עכילטע ,טעטימָאק א ָאד ןיא'ס ,טסייה סָאד .טעטימָאק
 ןייק ךיג יוזַא טשינ ןעבעג ןעטעטימָאק רענָאדנַאל יד רָאנ ,ןעטעט
 ,טעטימָאק רענָאדנָאל ַא ןופ ןייז גיפליהַאב טליוו רהיא ביוא .טלעג
 ןוא ןערעיּפַאּפ ןעגנערב ,ןעפיולנָא טוג ךיז רעהירפ רהיא טזומ
 .עקירעמַא ןייק טרהָאפ ןוא טנַארגימע ןייַא טנעז רהיא זַא ,תודע
 -הָאפ ייז זַא .,רָאנ ןעגָאז סָאװ ,ןעטנַארגימע ךס א ָאד זיא'ס תמחמ
 ,גנידסלַא ןיוש טגנערב רחיא זַא ,םעדכָאנ ,עקירעמַא ןייק ןער
 -קירוצ ףיוא רָאנ רעייטשוצ ןעבעג טעטימָאק ןופ ְךייַא ןעמ ןָאק
 יד תמחמ םייהַא קירוצ ןערהָאפ טלָאז רהיא ,טסייה סָאה ,סגעוו
 טרעהרעד .עקירעמַא ןופ טשינ ןעטלַאה ןעטעטימָאק רענַאדנַאל
 סעכ ןיא ןערָאװעג דלַאב והילא רעדורב ןיימ זיא ,םירובד עכלעזַא
 א יאדוא ךָאד זיא יניּפ ןוא .(ןסעכ א זיא רע זא ,ךָאד טסייו רהיא)
 :ןושל ןייז ףיוא ןערעייפ וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,ןױשרַאּפ רעגיציה

 יִאקַאק ? ךילנעמ סָאד זיא יֹוזַא יו --- ענשזָאמ קַאק --
 ןערהָאפ ןעסייה זנוא טכער סָאד ייז ןעבָאה יו --- ווַארּפ ענלָאּפ !

 ַא ןיא טשינ ךיז ייז ןעמעש יװ --- ָאנדיטס ענ םיא קַאק ? קירוצ
 ? עיצַאזיליוװיצ ןופ דנַאל |

 יד ןעפָא טלַײה ,ןינמ ם'נופ דיא רעד רעביא םהיא טגָאלש
 ; םהיא וצ טגָאז ןוא ריהט !

 ןייֵא ןעבעגענ ךייַא ךיא בָאה טָא ! ןיהַא דער ,רעהַא דער -- |
 ,טעטימָאק םוצ ןיילַא ךרוד ךיז טרהָאפ ,טעטימָאק ַא ןופ סערדַא
 .טיירללא זיא'ס זַא ,ןעהעז רהיא טעוו
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 ..ןינמ ַא וצ ןעשטנעמ רָאּפ ַא ךָאנ סיוא רימ טלהעפ סע .םייה

 + טשינ ךָאנ יצ ,הוצמ-רב ןיוש זיא לע'רוחב סָאד

 רע סָאװ ,ןעלעפעג אקוד סָאד זיא רימ .ךימ רע טניימ סָאד

 .הוצמ-דב ןיוש ןיב ךיא זַא ,טניימ ןוא "לע'רוחב , ךימ טפור

 יד ףיוא רעטסניפ רעד ןיא םהיא טימ ךיז טעּפַארדעגפױרַא

 טימ טקַאּפעגנָא ,לע'רדח רעטסניפ ַא ןיא ןיירַא רימ ןענעז ,ּפערט

 חיר ןעטכידעג ַא טימ טליפעגנָא ןוא רעדניק עטעזרומרַאפ עניילק

 ןעבָאה סע .ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ןינמ ןייק .שיפ "עטיירפעג, ןופ

 ןוא ,ןעציז ןעטעבעג זנוא טָאה דיא רעד .ןעבעיז טלהעפעג ךָאנ

 רע סעוו רעמָאט ,סַאג רעד ףיוא גנורּפש ַא ןעבעגעג רע טָאה ןייֵלַא

 ,גנורּפש עכילטע ןעבענעג טָאה רע ,ןעדיא ייווצ ַא ךָאנ ןעּפַאח

 לייוורעד ךימ בכָאה ךיא ןינס  ַא ןענַאלשעגפיונוצ טָאה רע זיב

 ןיא קוק ַא טּפַאחעג ןוא ךעלרעדניק עטעזרומרַאפ יד טימ טנעקַאב

 רעד ןיא זנוא ייב .שיפ "טיירפעג , ךיז ןעבָאה טרָאד .ןעוויוא

 ."טיירפעג , ןעגָאז ןעמ ףרַאד ָאד ."טלעגערּפעג , ןעמ טנָאז םייה

 יירפ ַא זיא'ס לייוו ,רַאפרעד רשפא ? סָאװ רַאפ ,טשינ סייוו ךיא

 שיפ יד לייוו ,רַאפרעד רעדָא ? שיפ עטיירפעג סָאד טסייה ,דנַאל

 "עג ןענעז יַאס יװ יַאס ?ייז טלענערּפ עמ תעשב ךיז ןעהערפ

 הכרב ןירעגעווש ןיימ יװ ,טכעלש ױזַא טשינ רָאנ שיפ עטיירפ

 -ענ לעקיטש ַא רעטציא רימ טיג עמ ןעוו .לעטשנָא םעד טכַאמ

 הכרב זַא ,יימ ךיא .ןעוועג היחמ ךיז ךיא טלָאװ ,שיפ עטיירפ

 "נַאג א עלַא ןעבָאה רימ .טגָאזעגּפָא טשינ ךיוא ךיז טלָאװ ןיילַא

 ַא טימ גָאט עכילטע ןיוש ןעבעל ריס .טסַאפעג טעמכ גָאט ןעצ

 רהיא טגירק לעּפעשטיײװ ןיא .ךַאטער טימ ןוא גנירעה לעקיטש

 ןעוו ,לכש ַא ןָאהטעג טלָאװ דיא רעד .רעכַאטער עצראוש עטוג

 ֿ?יומ ןיא ןעמענ סיּפע םהיא טימ ןעביילב ןעלָאז רימ ,זנוא טעב רע

 .ןעסע ןעליוו רימ זַא ,ןעלהיפ וצ ןָא טשינ טביוה רע ,םינּפַא .ןיירַא

 -ענּפָא ןעבָאה ריס דלַאבי ,תמחמ ? סָאד ךיא סייוו ןענַאװ ןופ

 זנוא רע טָאה ,שידק םעד טּפַאחענּפָא טָאה רע ןוא החנמ טנעװַאד

 רימ זַא ,טגָאזעג זנוא טָאה ןוא החרט רעד רַאפ טקנַאדענּפָא דלַאב
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 ןָאדנַאל ןיא ָאד .שטייד ןעדער ןעמ זומ ,ןעיוו ,ןעּפרעװטנַא ,דָארב
 סָאד .םייהרעד ןיא יו ,שידיא ןעדער ןָאק עמ .היחמ ַא זיא
 .שיסור-בלַאה ,שידיא בלַאה : טסייח

 ,טגָאז הכרב .שטייד ןופ ךָאנ רעגרע זיא סרעייז ןושל סָאד
 יז ,שטייד ןייא ראפ הרּפכ ַא ןייז ןענעמ רעדנעלננע יירד זַא
 סָאנ ַא זַא ,טלעוו רעד ןיא ןערָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו ; טנָאז
 -ַאט , ,?ינעּפייַא, ןעסייה לָאז טלעג ןוא ,לעּפעשטייוו ןעסייה לָאז
 ןָא ךיז רעהעג סָאװ ,טרָאװ ַא ךָאנ ָאד זיא'ס 4 ?ינעּפירט, ,"ינעּפ
 טָאה "ףייפ , ןעניזָאד םעד טימ ."ףייפ , סע טסייה ,טלענ טימ
 ןָאק ,טליוו רחיא ביוא .,השעמ עצנַאג ַא זנוא ייב ןעפָארטעג ךיז
 ,ןעלהעצרעד ךייַא יז ךיא

4 

 -ןָאל ןיא טעטימָאק א ןעכוז רימ זַא ,ןיוש ךָאד טסייוו רהיא
 ַא ןיא יו ,טקנוּפ זיא --- טעטימָאק ַא ןָאדנָאל ןיא ןעניפעג .,ןָאד
 ףיױא טָאג ַא ָאד רעבָא ךָאד זיא'ס רָאנ .לעדָאנ א יורטש ןעגָאוװ
 -רַאפ .לעּפעשטיײװ ן'רעביא ױזַא לָאמנייא רימ ןעהעג ,טלעוו רעד
 רָאנ ,טכַאנרַאפ טשינ ,טסייה סָאד .ןעזעוועג סָאד זיא ךילטכַאנ
 ןייק טשינ ,גָאטייב ןייק טשינ ָאטשינ זיא ןָאדנָאל ןיא  .גָאטייב
 טנעגענַאב .טכַאנרַאפ גידנעטש ןזיא ןָאדנַאל ןיא .הירפרעדניא
 שילעפאק םענדושט א טימ ,לעקיטייוו ץרוק ַא טימ דיא ַא זנוא
 ,ןעניוא ענידנעכוז טימ ןוא

 ...ןעריא טנעז רהיא זַא ,ןערהעווש טגעמעג טלָאװ ךיא ---
 ןוא ,לעקיטייוו ןעצרוק ן'טימ דיא רעד זנוא וצ םגָאז ױזַא

 | : םהיא טרעפטנע יניּפ
 ..!דנַאלנעדיא ןופ ! ןעדיא ערעסָאװ ךָאנ ! ָאנשטעינַאק --
 ? הוצמ ַא ןענעידרַאפ רשפא רהיא טליוװ ---
 : םהיא טרעפטנע יניּפ ןוא ,דיא רעד רעדעיוו טכַאס ױזַא
 ְ} רעמירּפאנ-לשמל ---
 -רעד ןֹופ ןהעגקעװַא טשינ ןָאק ןוא ,טייצרהאי בָאה ךדיא --
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 ןייק טשינ זיא'ס --- .יז טגָאז --- 4 טרָאטש א ןעד זיא'ס ! תונכס

 ַא רהיא ףיוא ןעמוק טנעמעג טלָאװ סע ! םנהיג א זיא'ס ,טדָאטש

 רעדורב ןיימ ןוא ,הכרב טגָאז ױזַא ! ןערהָאידַא-רַאפ ךָאנ הפרש

 רָאנ .תולעמ ןעכוז ,טדָאטש יד ןערעפטנערַאפ ךיז טבורּפ והילא

 ףיוא טשינ טרעה הכרב .סעקנַאב ןעטדיוט ַא יו ,םהיא טפלעה סע

 ,ןעוועשטניוו ןוא טדָאטש רעד ףיוא לעבעווש ןוא ךעּפ ןעטיש וצ

 ,טשינ רהיא יז טשטניוו ףָארטש רעדנַא ןייק .ןענערבּפָא לָאז יז

 עמַאמ יד .רעטנוא יז טלַאה לעבייט בייוו ס'יניּפ .ןענערב רָאנ

 טעװ ןָאדנַאל סָאד ןוא ןעבָאה תונמחר טָאג טעװ רשפא , :טגָאז

 ןוא ךיא :ןעיירד ןיא רימ רָאנ "? שינעמוקּפָא טצעל רעזנוא ןייז

 זנוא .ואולמו םלוע ןייֵַא ןָאדנַאל ןופ ןעטלַאה יניּפ ןוא והילא

 םעד טימ ,טלעמוט עס סָאװ ,לעמוט רעד טָא ןעלעפעג אקוד זיא

 .טכַאק עס סָאװ ,שינעבָאק

 "עג זנוא .ןעכָאק זָאל ? טבָאק עס זַא ,זנוא סע טרהַא סָאװ

 ןעכוז ריס .טײברַא ןהֶא םורַא ןעהעג רימ סָאװ ,טשינ רָאנ טלעפ|
 זיא ,ןענערפ רימ ןעמעוו .ןעניפעג טשינ ןענָאק ןוא טעטימָאק ַא

 טָאה עמ .ןערעפטנע טשינ ליוו עמ רעדָא ,טשינ טסייוו עמ רעדָא

 ןעומ רימ !טפיול עמ .ןעגָארטרַאפ זיא עמ .טשינ טייצ ןייק
 טשינ טעטימָאק ַא ןהֶא ךיז ןענָאק ריס ,טעטימָאק ַא ןעבָאה רעבָא

 ןעבָאה רימ סָאװ ,םעד תמחמ רָאנ ,ךַאז ןייק תמחמ טשינ .ןהעגַאב

 רעדורב ןייס .עקירעמַא ןייק ךיז ןעּפעלשרעד וצ סָאװ טימ טשינ

 רימ סָאװ ,טלעג סָאד .טנידעלעגסיוא ךיז טָאה ענעשעק ס'והילא

 .ךיור ַא יו קעװַא זיא ,הריד עבלַאה רעזנוא רַאפ טזײלענּפָא ןעבָאה

 -עשעק רעד טימ ןוהט וד טסעוו סָאװ , :ן'והילא ןופ טכַאל יניּפ

 טביירט עמ ןזַא ,טנייפ טָאה רע .סעכ ןיא זיא והילא .,,7? ענ
 זיא רע .יניּפ רבח ןייז ןופ ךּפיה רעד טקנוּפ זיא רע .סעוװָאטַאק

 -לעב עטנרָאזרַאפ סָאד , ; םהיא טפור יניּפ .המשנ עטנייוורַאפ א

 דימת זיא רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ בעיל ן'יניּפ בָאה ךיא ..."לע'תיבה

 "עג ךָאנ רע זיא ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג ןענעז ריס טניז .ךיליירפ

 ,גרעבמעל ,עקָארק ןיא ,טרָאד זַא ,טגָאז רע .רעכיליירפ ןערָאװ
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 -עג טשינ טָאה סע .ןעליטשוצנייַא םהיא ןעוועג ךילנעממוא זיא
 ףיוא ןענעלענ ןיוש יניּפ רבח רעזנוא זיא ,טונימ ייווצ ןייק טרעיוד
 עמ יװ ,םהיא רעביא טנַאּפשעג ןעבָאה ןעשטנעמ ןוא ,דרע רעד
 לעבייט בייוו ןייז סָאװ ,קילג ַא ,ץלָאה טייש א רעביא טנַאּפש
 ןיימ ךיז טָאה "7 וד טזיב ואוו ,יניּפ , :דלַאװנ א טכַאמעג טָאה
 טּפעלשעגסױרַא םהיא טָאה ןוא ףרָאװ ַא ןעבעגעג והילא רעדורב

 ןעטלַא ןייֵַא יו ,ןעטעװעקַאילבענּפָא ןייֵַא ןוא ןעטשטיינקעצ ַא

 קסּפ ןעטייוצ םעד .סנייא רעמונ ןעוועג זיא סָאד .שילעּפַאק

 ףיוא אקוד ןוא ,טדָאטש ןיא נָאט ןעבלעז םעד טּפַאחעג רע טָאה

 ןעמָאנ םענדָאמ ַא טימ יז טפור עמ סָאװ ,סַָאנ רעשידיא רעד
 ,םירודס ,שיילפ ןוא שיפ טפיוקרַאפ עמ ואוו טרָאד ,"לעּפעשטיײװ,

 ענעטינשעגנָא טימ ,ךַאקעלרעקוצ טימ טרָאט ,סאװק ,לעּפע ,תיציצ

 ,ךעלזעלנ ,רעייא ,עקשטולוו ,סענעמיל ,םיתילט ,גנירעה ךעלקיטש

 --- קירטש ,רעפעפ ,ךעלעפייפ ,רעמעזעב ,ןעשקָאל ,ןעשָאלַאק ,ּפעט

 .רָאה ַא ןעֶלהעֶפ לָא/ס .זנוא ייב סָאװ ,ענענייא סָאד טקנוּפ |
 ךיא טקעמש ןעקאמש ןוא .זנוא ייב יװ ,ךיוא עטָאלב וליפא

 ,טהערפרעד ךיז ןעבָאה ריס .רענרע ךָאנ לָאמַא .זנוא ייב יװ

 ןיוש ךיז טָאה יניּפ .לעּפעשטייװ םעד ןעהעזרעד ןעבָאה רימ זַא

 --- ,ןענירשעצ ךיז רע טָאה --- ! וועשטידרַאב , .טהערפרעד לעיפוצ
 רימ ,ןָאדנָאל ןיא טשינ ןענעז רימ !רעדניק עשידיא ,דלַאװג

 ! וועשטידרַאב ַא טּפַאחעג רע טָאה ,יוא "! וװעשטידרַאב ןיא ןענעז
 ןיא ןערהיפקעווַא ןעפרַאד םהיא טעװו עמ ,טניימעג בָאה ךיא
 ןהעג טשינ ןייֵלַא ?עבייט םהיא טזָאל ןָא טלָאמעד ןופ .לָאטיּפש

 לעּפעשטייוו םעד ףיוא קוק ךיא .טירט ַא וליפא ןָאדנָאל רעביא

 ,זַא ןיא ןָאדנָאל ןיא זַא ,םלוע לש ונובר :רימ טכַארט ןוא

 ...14 עקירעמַא ןיא ןייז ןיוש ןָאק סָאװ טנייה

 -ענ טלָאװ ןָאדנַאל זַא ,יז טגָאז ,ן'הכרב טימ רעבָא עשז-טדער

 ןופ .ןעמוקעג ןענעז ריס רעדייא ךָאנ ןערעוו טנערברַאפ טנעמ

 טָאה ,ןָאדנַאל ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד
 --- טדָאטש רעד ףיוא ןח-םוא ןייֵא ןעפרָאװעג חכרב ןירעגעווש ןיימ
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 .א

 ןיא יװ ,דירי ַאזַא ףיוא ןעוועג טשינ ךיא ןיב ,בעל ךיא טניז

 זיא ןיילַא ןָאדנַאל רָאנ ,דירי א זיא ןָאדנַאל ןיא טשינ .ןָאדנָאל

 -סַארט עס ןוא טפייפ עס ןוא טגנילק עס ןוא טּפַאלק עס ,רירי א

 -שערעמ יװ ױזַא ,ןהָאמ יוװ ױזַא ןעשטנעמ --- ןעשטנעמ ןוא ,טעק

 ןיהואוו ןוא ,ןעשטנעמ לעיפ ױזַא ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ !סעק

 ייב ןעטלַאה ייז רעדָא ,גירעגנוה ןענעז ייז ,םינּפַא ?ייז ןעפיול

 ןעגָאלש ,ןעּפוטש ױזַא ךיז ןעמ םרַאד סָאװ ,טינַא .ןערהָאפקעװַא

 ןעטערט ןוא ןעשטנעמ ַא ןעפרַאװמוא ,סנעגיובנעלע יד טימ ךיז

 בוא ,יניּפ רבח רעזנוא .ן'יניּפ ןופ דער ךיא ? סיפ יד טימ םהיא

 רע ,עבט ַא רע טָאה וצרעד .היאר עגירעדינ ַא טָאה ,טקנעדעג רהיא

 דָארטרַאפ ַא .סיִּפ יד טימ טעטנָאלּפ ןוא ףױרַא ּפָאק םעד טלַאה

 "ךורב ןעטשרע םעד .םהיא ייב טהילפ ּפָאק רעד .ךאלמ רענעג

 -סורַא רָאנ ןענעז רימ .ןהֵַאב רעד ףיוא טּפַאחעג רע טָאה אבה

 .קילגמוא ןייֵא ןעפָארטעג ןיוש ךיז טָאה ,ןָאגַאװ ןופ ןעכָארקעג

 ,טעשטַאקרַאפ זיוה ןייא .יניּפ ןעגױלפעגסױרַא זיא רעטשרע רעד

 ױזַא --- םייז רענעי ןופ לעכיטזלַאה םעד ,טזָאלעגּפָארַא קָאז ןייא

 -ָאה ױזַא ןעהעזעג טשינ לָאמנייק ןיניּפ ךָאנ בָאה ךיא .דימת יו

 ןעביוהעגנָא טָאה רע .ןעקָאּפ ףיוא יו ,טנערבעג טָאה רע .גידרעפ

 ! ןָאדנַאל; :ןיא רעגייטש ןייז יווװ ,רעטרעוו ענדָאמ טימ ןעטיש

 סע "..!עיצַאזיליװיצ עירָאטסיח !לקָאב !ילעַארזיד ! דנַאלננע
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 אאזז

 1 טשינ וד טסנערב סָאװ רַאפ ,ןָאדנַאל





 { ןעפרעווטנא ,טנוזעג ויז

 רעדורכ ןיימ זיא ךיז ןעקַאּפ ףיוא .ךיז טקַאּפ עמ יו ,ןהעז בעיל

 ּפָארַא רע טפרַאװ ,ךיז ןעקַאּפ וצ טמוק סע זַא .הירב ןייא והילא

 עגיטיוק סָאד רעהַא טיג, : ןעװעדנַאמָאק ןָא-טביוה ןוא עטָאּפאק יד

 סָאד ,הכרב ,עלעטיה סָאד ...!קיניישט םעד ,עמַאמ ...! טערנ

 וד ,ָאקצַאי רעדנילב וד ,יניּפ ,ןעשַאלאק יד ..! רעכיג ,עלעטיה

 ייב ןעשַָאלַאק יד ןעהעטש טָא ?טשינ טסהעז וד ,רענייא קַאּפילס

 -העל ַא יװ ,וד טסהעטש סָאװ ,לעטָאמ ...! זָאנ רעד רעטנוא ריד

 -נעמ ןעלהָאמ רָאנ טסייוו רע ! ןוהט סיּפע ףלעה ?םלונ רענעמ

 "...! ךעלעשטנעמ ! ךעלעשט

 ביוה ןוא ףרָאװ ַא ךימ והט ךיא .ךימ ןיוש רע טניימ סָאד

 .םנעה יד ןיא רימ טמוק סע סָאװ ןעפראוו ןוא ןעגָארט ןעכלעה ןָא

 ליװ ןוא ,ףרַאװ ךיא יאמ? ,סעכ ןיא והילא רעדורב ןיימ דרעוו

 טסליוו סָאװ, : עמַאמ יד רימ רַאפ ןייֵא ךיז טלעטש  .ןעגָאלש ךימ

 עמַאמ יד יאמל ,ן'הכרב טשינ טלעפעג ..."? דניק ם'נופ ןעבָאה וד

 םנַאמרעד .עמַאמ רעד טימ ךיז טנעירקעצ ןוא ,?רניק, ךימ טפור

 .ןענייוו ןעביױהנָא ליוו ןוא ,םותי א ןיב ךיא זַא ,עמַאמ יד רהיא

 לעסיב עטצעל סָאד סיוא ןייוו !ןייוו ,ןייוו :והילא רהיא טנַאז

 ...! ןעניוא

 .ןעּפרעװטנַא רימ ןעזָאלרַאפ דלַאב טָא

 ! ןעּפרעװטנַא ,טנוזעג ייז
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 ןד טסלָאז --- ?עטפיטשיילב ַאזַא טָא טימ לעגנוי 8 עקירעמַא ןיא
 טסעוו וד זַא ,םעדכָאנ .,סיסייּפ לעטַאמ ,ךיא ןיב סָאד זַא ,ןעסיוו
 .עמַאמ-עטַאט ןייד טימ ןעשוקעצ ךיז וד טסעוװ ,ףיש ןופ ּפָארַא
 -רעביא רָאנ ייז טסעוו וד .ייז טימ ןהעג טשינ וד טסעװ םייהא
 -עמַא רימ טימ ןעקּוקנָא ןהעג רעסעב ןוא ענייד ןעכַאז יד ןעבעג
 ךָאד לעװ ךיא תמחמ ,עקירעמַא ץנַאג ןעזייוו ריד לעװ ךיא .עקיר

 ךיד ךיא לעווװ םעדכָאנ .גינעווסיוא ףיוא םעד ןיא רָאלק ןייז ןיוש
 ייז טימ ןעסע וד טסעװ ,עמַאמ-עטַאט ןייד וצ םייהַא ןעננערב
 ...ךיוי עשירפ ַא ,ערעשטעוו

 ףךימ ןיא יז .רעטייוו ןערעה טלָאװעג טשינ טָאה עלעדלָאג

 ,ךיוא יז ךיא .ךימ טשוקעג ןוא זלאה ן'םיוא ןעלַאפעג

 .ד

 טעייזרַאֿפ עמ ואוו : עבט א טָאה ,רחיא טרעה ,הכרב יד טָא
 ןיא טַארוקַא ןעמוקנָא ףרַאד יז .סיוא יז טסכַאװ טרָאה ,טשינ יז
 יז טָאה טגָאזעג ! ןעלעדלָאג טימ ךיז ןענעזעג ךיא ןעוו ,טונימ רעד
 -ענסיוא רָאנ טָאה יז .וליפא טרָאװ בלַאה ןייק .טשינרָאנ רימ
 : רעטפאלק יירד ףיוא רשפא םיטש רעשליבסנַאמ רהיא טימ ןעגיוצ
 7 ,,4 יוזיוזיודזַא

 -רַאפ ,ןעּפיל יד ןעמונעגפיונוצ ענדָאמ סיּפע יז טָאה םעדכָאנ
 :השעמ תעשב ןָאהטעג ךיוא יז טָאה טסוה ַא .זָאנ יד טםהערד

 סָאװ .והילא רעדורב ןיימ וצ ךיילנ קעװַא זיא ןוא .?! םעחדע,
 ךיא זַא ,רָאנ סייוו ךיא .טשינ ךיא סייוו ,טנָאזעג םהיא טָאה יז
 טקעטשענּפָא והילא רימ טָאה ,"הרזע, רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןיב
 .ןערעהיוא עדייב ןיא ןעננולקענ רימ טָאה סע .שטַאּפ ןעקַאמשעג ַא

 ? ןעוו רַאפ -- .עמַאמ יד םהיא טגערפ --- ? סָאװ רַאפ ---
 ןיימ רהיא טרעפטנע --- ...! סָאװ רַאפ ,ןיוש טסייוו רע ---

 טרָאד .עיצנַאטס רעד ףיוא עלַא ןעהעג רימ ןוא ,והילא רעדורב
 בָאה ךיא .ןעקַאּפ ךיז ףרַאד עמ .םַארערַאט ַא ,המוהמ ַא זיא



 ! ןעּפרעווטנא ,טנוזעג יז
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 ? טרערעג ןעטרָאד ןעבָאה ייז סָאװ ,םרחב ךימ טנערפ ...שטייד

 ןיא ,םי ן'פיוא ,ףיש ן'פיוא ,ןעטרָאד רָאג רימ זיא ּפָאק ןיימ זַא

 ןיא עלעדלָאג ןעפיול וצ טמוק ָאד ןוא .עקירעמַא ןיא ,ןָאדנַאֿל

 : םעהטָא ןייא

 ? יקַאט ןיוש טסרהָאפ וד ---

 .רהָאפ ךיא ---
 ? ןעוו ---

 .ןענרָאמ --- 

 ? ןיהּואוו ---

 .ןָאדנָאל ןייק ---
 ? ןעטרָאד ןופ ןוא ---

 .עקירעמַא ןייק ---

 ןיימ ןוא ,ןעגיוא ילַאק עניימ טימ ָאד ביילב ךיא ןוא ---

 ! ןהעז ייז ?לעװ ךיא ןעוו ,טסייוו טָאג --- עמַאמ-עטַאט

 טוהט סע  .ּפָאק םעד ּפָא רימ טנייוו ןוא עלעדלָאנ טגָאז ױזַא

 טשינ ךיא בָאה ,ןעטסיירט יז ליוװ ךיא .ץרַאה סָאד העוו רימ

 לש ונובר, :רימ טכַארט ןוא רהיא ףיוא קוק ךיא .רעטרעוו ןייק

 ריד יז טָאה סָאװ ?'עדיימ םעד םִא וצ וד טסָאה סָאװ !םלוע

 :יז טעלג ךיא .טנַאה רעד ייב יז םענ ךיא ..."? ןָאהטעג

 לעװ ךיא ,ןהעז וד טסעוו טא .עלעדלָאג ,טשינ ןייוו ---

 -- עטשרע סָאד זיא ,ןעבעל ַא ןעכאמ לעװ ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוק

 .ןעגיוא יד ןערימש וצ ףיוא לעדנייטשיולב א סױרַא ריד ךיא קיש

 -ספיש עבלַאה ַא ,עטרַאק-ספיש ַא ןעקיש ריד ךיא לעװ םעדכָאנ

 וד טסעוו .רהָאי ןהעצ ןייק טלַא טשינ ךָאנ ךָאד טזיב ,עטרַאק

 ןעטרַאװ ריד ףיוא טעוװ טרָאד .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ ןעמוק

 לעוװ ךיא .עמַאמ ןייד טימ עטַאט ןייד ?לעטרַאנילעטסעק , ןיא

 ן'טימ ןערהָאפוצ טסעוו וד זַא ."לעטרַאג-לעטסעק, ןיא ןייז ךיוא

 ןוא ?לעטרַאג-?עטסעק, ןיא ןעקוק וד טסלָאז ,עקירעמַא ןייק ףיש

 םָאד טָא ןעטלַאה לעװ ךיא .ןעניוא יד טימ ןעכוז ךימ טסלָאז

 ןהעזרעד טסעוו וד זַא ?וד טסהעז --- טנעה יד ןיא לעטפיטשיילב



 ו
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 ןיא הכרב סָאװ ,טשינ סייוו ךיא .ןענערב ערהיא ןעגיוא יד ןוא
 ךייַא טלָאװ ךיא .ןעטנַאילירב טימ ןעטנעמיד ןיא טכָאקרַאפ ױזַא
 ןייא רַאפ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רענייטש עלַא ןעבעגעגקעװַא
 בָאה ךיא ,ןעלהָאמ וצ ףיוא עלעטשרעב א טימ ןעברַאפ לעטסעק
 ,רעיּפַאּפ ףיוא לעטפיטש ַא טימ גנַאל טשינ ףיש א טלהָאמעגסיוא
 ךיא .ּפעק ףיוא ּפעק ,ןעטנַארגימע ערטסַאילַאח ַא טימ ףיש א
 סָאװ ,לעדיימ םעד ,ןעלעדלָאג טקנעשעגקעװַא סטכעלהָאמ סָאד בָאה
 ןייליירפ םעד ןעזיוועג סָאד טָאה עלעדלָאנ .ןעגיוא ילַאק יד טימ
 רעד רַאֿפ "הרזע, רעד ןיא ןעזיװַאב סָאד טָאה ענעי .קישטייז
 ךיא בָאה ,והילא רעדורב ןיימ ךיוא ןהעזרעד טָאה .טלעװ רעצנַאג
 -הָאמ לָאמַא ןערעהפיוא טסעװ ! ךעלעשטנעמ , : םהיא ןופ טַאהעג
 ןיוש ךימ טָאה וחילא רעדורב ןיימ "4 ןיינ יצ ,ךעלעשטנעמ ןעל
 .ןעלעדלָאנ טלהעצרעד סע בָאה ךיא .ןעגָאלשעג טשינ ױזַא גנַאל
 סָאד טָאה .קישטייז ןייליירפ םעד טלהעצרעד עלעדלָאנ סָאד טָאה
 סָאװ רַאפ ,והילא רעדורב ןיימ ןעטלַאהעגריפ קישטייז ןייליירפ
 טָאה ןוא סטכעלהָאמ סָאד ןעזיוַאב םהיא טָאה יֹז .ךימ טגָאלש רע
 טָאה והילא רעדורב ןיימ .ט'הנעט'עג ןוא ט'הנעט'עג םהיא רעביא
 טשרע ךיא בָאה ,םייהַא ןעמוקעג זיא רע זַא ןוא ,טרעהעגסיוא יז
 זומ רע זא ,טנָאז והילא רעדורב ןיימ .טַאהעג םהיא ןופ טלָאמעד
 ...ךעלעשטנעמ ןעלהָאמ ןופ ןועגש םעד ןעגָאלשסױרַא רימ
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 ."הרזע , רעד ייב לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג רימ ןענעז טנייה
 רעדורב ןיימ .טשינ ךיא סייוו --- ןָאהטעג טרָאד ןעבָאה רימ סָאװ
 .טנעה יד טימ טכַאמעג טָאה יניּפ .ט'הנעט'עג סיּפע טָאה והילא
 -עג טָאה עמַאמ יד .ןעטימ ןיא טשימעגניירַא ךיז טָאה הכרב
 טדערעג סיּפע ןעבָאה "הרזע, רעד ןיא ןעציז סָאוז יד .טנייוו
 ,ןעסעזעג ןעטרָאד ןענעז יירד .שטייד ףיוא ,ךילטנייוועג ,זנוא וצ
 ןעדער רעסעב ןָאק רע ,טרעהרַאפ ךיז ןעבָאה יירד עלַא ןוא



 ! ןעפרעווטנא ,טנוזעג ווו

3. 

 ןעמ ףרַאד ,טכַאמ יניּפ סָאװ ,ךעלדעיל עלַא ךיז ןעקנעדעגנָא

 ךיז טעליוק והילא רעדורב ןיימ .ועטסינימ ַא ןופ ּפָאק ַא ןעבָאה

 רהָאװעג ןעמ דרעוו רעמָאט ,טגָאז והילא .רַאפרעד םהיא טימ

 טביירט ,ןעּפרעװטנַא ףיוא ךעלדעיל ןעכַאמ רימ זַא ,"הרזע , רעד ןיא

 .רעד ףיוא סױרַא-ןעקוק רימ ןוא .ןעטרָאד ןופ סױרַא זנוא ןעמ

 .ןעפלעה סיּפע זנוא לָאז יז ,ןערהָאפקעװַא רעזנוא רַאפ "הרזע,

 "נעמ עשימייה טרָאד ןענעז רימ  .גָאט עלַא רהיא וצ ןעהעג רימ

 "ייז ןייליירפ סָאד ,ךוב ןיא טביירש סָאװ ,לעדיימ סָאד .ןעשט

 ַא יװ ,בעיל יז טָאה ךימ .ןעמענ יד ייב עלַא זנוא ןעק ,קישט

 םנָאק רהיא .רעטסעווש ַא יװ יז זיא עמַאמ רעד טימ .דניק

 ַא זיא קישטייז ןייליירפ זַא ,טגָאז הכרב וליפא זַא ,ןהעטשרַאפ

 עצנַאג יד .המשנ רעשידיא ַא טימ לעדיימ שידיא ַא ןופ לוגקג -

 ןוא .רהיא ןיא טבעילרַאפ ךיז ןעבָאה ןעטנַארגימע ערטסַאילַאח

 .שטייד ףיוא טשינ ,שידיא ףיוא ייז וצ טדער יז סָאװ ,רַאפרעד רָאנ

 ייז בעג שטָאח ,שטייד עלַא ןעּפרעװטנַא ןיא ייז ןעדער רעטייוו

 ןייק וצ טשינ רעהעג דנַאל סָאד זַא ,וליפא טגָאז יניּפ ! קנערק א

 ,השקשינ .שידיא ןעדער טגעמעג ןעטלָאװ ןעדיא יד ןוא ,ןעשטייד

 ץינערג טייז רעד ןופ ןעדיא עלא .טדַאשעג טשינרָאג ייז טְלָאװ סע

 םינצבק יד וליפא .שטייד בעיל ןעבָאה ,שידיא טנייפ ןעבָאה

 ןופ ןע'רגּפ ךייֵא טעװ רע .שטייד ףיוא ךיוא ָאד ןעדער ערעייז

 זנוא טביירט ןוא הכרב טגָאז ױזַא !שטייד ףיוא יבא ,רעגנוה

 ןיוש רהיא זיא'ס  ,ןָאדנָאל ןייק ןערהָאפ ןיוש ןעלָאז רימ ,רעטנוא

 עמ ואוו זַא .,ןושל רעייז טימ ןעּפרעװטנַא סָאד ןערָאװעג סאמנ

 -נעמיד ! ןעטנַאילירב : רָאנ ןעמ טרעה ,טהעטש עמ ואוו ןוא טהענ

 עצנַאג טימ ,סענעשעק עלופ טימ םורַא ךיז ןענָארט עלַא !ןעט

 א זנוא וצ ןעּפעלקוצ וליפא סָאד ךיז לָאז סע .ןעטנאילירב קעּב

 ַא ןערילרַאפ ןעלעוו שטָאח לָאז ייז ןופ רעצימע !לעטנַאילירב

 ,הכרב טגָאז ױזַא ! ןעניפעג ייז לָאז ךיא ןוא ,ךעלטנעמיד ראַּפ
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 ךיז ןעלָאז רימ .רעדיינשנייטש ןערָאװעג ,ןעבילברַאפ ָאד ןענעז
 -קעװַא ךיוא ךימ ןעמ טלָאװ ,עקירעמַא ןייק ןעסייר טשינ יוזַא
 ןיימ .רעריינשנייטש ַא רימ ןופ טכַאמעג ,טייברַא רעד וצ ןעבעגעג
 .ךיוא ן'יניּפ רבח רעזנוא .הכאלמ יד ןעלעפעג זיא ן'וחילא רעדורב
 ןיוֿפַא ייז ןעטלָאװ ,רעגנוי עלעסיב ַא ,ייז ןעגָאז ,ןייז ןעֶלָאז ייז
 טכאל הכרב .רענייטש ןעפיילש -- טייברַא רעד וצ ךיז ןעמונעג
 וצ טשינ ,ןעגָארט וצ טוג ןיא רענייטש זא ,טגָאז יז .ייז ןופ
 ןיא לעבייט .רהיא טימ טלַאה לעבייט בייוו ס'יניּפ ,ןעפיילש
 גָאט עלַא ןעהעג ייז .רענייטש ןוהטנָא וצ ףיוא ןלעב ַא ךיוא
 יד ןופ ןעביױלּפא טשינ ךיז ןענָאק ןוא רעטסנעפ יד ןיא ןעקוק
 ,טסימ יװ ױזַא ,ךיז ןערעגלַאװ סָאװ ,ןעטנעמיד יד םימ ןעטנַאילירב
 .ןעגיוא יד ןיא ייז טרירעמעש סע .,ּפָאק רעד שזַא ךיז םחערד סע
 יד ןַא ,טנָאז רע .ייז ןופ טכַאל יניּפ .שטנעמ סיוא ןענעז ייז
 סָאװ ,יד ןוא ,קזוח ןופ םינּפ ַא םהיא ייב ןעבָאה רענייטש עלא
 רהיא  .םיעגושמ יו םהיא ייב סיוא-ןעהעז ,טימרעד ּפִא ךיז ןעבעג
 טביוה ױזַא ??עדעיל ןייק ייז ףיוא טכַאמעג טשינ טָאה רע ,טניימ
 ;לעדעיל סָאד ןָא ךיז

 דנַאל ַא זיא ןעּפרעװטנַא

 ,רענייטש עטסעב יד ןופ

 --- דנַאהרעלַא ןערענַאילימ

 .רענייא טשינ ןַאמערָא ןייק

 ,טסימ יװ ןעטנעמיד

 ! טסיזמוא בלַאה רעכעה
 ! ךס ַא !ךס א ייז ןעבָאה ןעטנַאילירב
 ! טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ -- ? גנורעיצ
 : ךאז ןייא רָאנ ייז טלחעפ סע
 ...טלעג ןמוזמ --- --= זיז היד יד ײ-

 .טשינ ךיא קנעדענ רעטייוו ןוא



 אתאז

 ! ןעּפרעװטנַא ,טנוזעג יז
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 צקעװַא ןָאהטעג גנַאב טשינ ױזַא רימ טָאה טדָאטש ןייק

 ,םדָאטש יד ױזַא טשינ ןוא .,ןעּפועװטנַא טדָאטש יד יו ,ןעפרַאוװ

 ,ןעּפרעװטנַא ןופ ןעשטנעמ יד ױזַא טשינ ןוא .ןעשטנעמ יד יװ

 עוטסַאילַאח יד ױזַא טשינ ןוא ,ןעטנַארגימע ערטסאילאח יד יו

 ןערהָאפעצ ךיז ןענעז ךס ַא .סעט'רבח ןוא םירבח עניימ יוו ,ןייֿלַא

 ןענעו יד -- רעסיורג רעד ל?עטָאמ ,עטּלַא ,יתשו .רעהירט

 ויא ןעבילבעג .ןעבעל א עלַא ןעכַאמ ,עקירעמא ןיא גנאל ןיוש

 א םקנעשעג םהיא טָאה הכרב) רוחב-הוצס-רב רעד ?עדנעמ רָאט

 יד טימ לעדיימ סָאד עלעדלָאנ ןוא .("קעשאל רעד , שינעמענוצ

 טעװ סָאװ .טשינ רענייק רעטייוו .ןעבילבעג זיא ןעניוא ילאק

 טעװ ןעמעוו ? ןעטנַארנימע יד טפלעה סָאװ יד ,"הרזע, יד ןוחט

 ןעקנעב לעװ ךיא .ןעּפרעװטנַא גנַאב רימ טוהט טע ? ןעםלעה יז

 עלַא .ןעשטנעמ עלהָאװ ,טדָאטש עלהָאװ א .ןעפדעװטנַא ךָאנ

 .רענייטש םימ םורצ ךיז ןעגָארט עלַא .ןעטנַאילירב טימ ןעלדנאה

 .רענייטש ןעפיילש ,ןעווילק ,ןעדיינש :תהכאלס יר ןענעק עלַא

 8 רעדָא ,רעדיינשנייטש א רעדָא רע זיא ,םנענעגשב רחיא ןעמעוו

 ערטסַאילַאה רעזגוא ןופ ךעלגנוי ךס 8 .רעפיילש = לעדַא ,רעוויפַס
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 רעהרעד ךיא זַא ,טנייה .ןערעהיוא ןוא לָאמ טלעטשעגנָא ךיא

 בעיל רעסעב בָאה ךיא .,ךיא ףױלטנַא --- ,םָארנָאּפ טרָאװ סָאד

 ןעלהעצרעד לָאזס רעוו ָאטשינ רעבָא זיא .תוישעמ עכיליירפ

 רעכיליירפ ַא רעביב רעשדלעפ ןייא ןעוועג .סעכיליירפ קיּפע

 .עקירעמט ןיא ךיוא ןיוש רע זיא ,רענגיל רעסיורג ַא וליפא ,ןױשרַאּפ

 רעזנוא םגָאז ױזַא --- ! דוּפ ן'פיוא םירקש טרָאד טקַאה רע ---

 .יניּפ רבח

 .םירקש ןעקַאה ןעזָאל טשינ גנַאל טרָאד םהיא טעוװ עמ ---

 ..עכלעזַא טנייפ ןעמ טָאה עקירעמַא ןיא .טשינ ארומ ןייק בָאה

 ...1 דמושמ 8 ןופ רעגרע רענניל ַא זיא עקירעמַא ןוא

 ןופ :םהיא טגערפ הכרב ןוא ,והילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא

 ןוא ךיא :הנותח ַא זנוא ייב ןָא ךיז טביוה ?'וד טסייוו ןענַאוװ

 "ייא סָאװ .ן'הכרב טימ טלַאה ?לעבייט ,ן'והילא טימ ןעטלַאה יניּפ

 .רױּפַאק רערעדנַא רעד טגנירד ,טגָאז רענ

 עלָאג ןופ דנַאל ַא זיא עקירעמַא :ןעליבסנַאמ רימ

 ...! תמא

 עמַאס ןופ הנידמ ַא זיא עקירעמַא :רעבייוו יד ,ייז

 ...1 סרענגיל

 ,תמא ףיוא טיובעג זיא עקירעמַא :ןעליבסנַאמ ריס

 ...! תונמחר ןוא רשוי

 ..!סענַאטַאלרַאש ,הליזג ,הבנג :רעבייוו יד ,ייז

 : טגָאז יז .,עמַאמ יד ןיירַא ךיז טשימ עס סָאװ ,קילנ ַא

 "עמַא רעביא ןעגעירק ךיז רהיא טפרַאד סָאװ ,ךעלרעדניק ---

 ? ןעּפרעװטנַא ןיא ךָאנ ןענעז רימ זַא ,עקיר

 רעבָא .,ןעּפרעװטנַא ןיא ךָאנ ןענעז רימ .טכערעג רהעז זיא יז

 עלַא .ןָאדנָאל ןייק קעװַא רימ ןערהָאפ טָא-טָא .ננַאל ףיוא טשינ

 .ערטסַאילַאח עצנַאג יד ,ןעטנַארגימע עלַא ,ןענַאד ןופ ךיז ןערהָאפעצ

 !?? ןעּפרעװטנַא טימ ןייז טעוו סָאװ
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 .טנייוו יז יו ,ןעהעז טשינ ןָאק ךיא  .עמַאמעטַאט ןופ טרער יז
 : רהיא וצ גָאז ךיא

 .עקירעמַא ןייק ךיא רהָאפ טָא ? עלעדלָאג ,סָאװ וד טסייוו ---
 טרָאד ןופ ןעקישוצ ריד ךיא לע ,ןעבעל א טרָאד ןעכַאמ לעוװ ךיא
 ,ןייטשיולב א

 עגילייח ןייד ייב רימ רהעווש ?ּםֶא טשינ ךימ טסרַאנ וד ---
 ,תונמאנ

 ןיימ ייב רהיא רחעווש ךיא ןוא ,עלעדלָאג רימ וצ טגאז וזַא
 טעװ טָאנ זַא .ןעסעגרַאפ טשינ יז לעװ ךיא זַא ,תונמאנ עגילייה
 ,עקירעמַא ןיא ןעבעל ַא ןעכַאמ ןעביוהנָא רָאנ לע ךיא ,ןעפלעה רימ
 - ,ןייטשיולב ַא סױרַא דלַאב רהיא ךיא קיש יוזט
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 רעד ןיא תבש ןערהָאפ רימ זַא ,סיוועג רַאפ ןיוש סייוו ךיא
 ןיימ  .ןיירא געוו ןיא ןיוש ךיז ןעטיירג רימ ,ןָאדנַאל ןייק הירפ
 בייוו ס'יניּפ רבח רעזנוא טימ חכרב ןירעגעווש ןיימ טימ עמַאמ
 ןענעגעזעג ךיז רערעדנַא רעד ןיא עיצנַאטס ןייא ןופ ןעהעג ?עבייט
 ,ןענענעזעג סָאד ױזַא טשינ .ןעטנַארנימע ערטסַאילַאח רעד טימ
 ךיז טזָאל סָאװ .ןעשטנעמ רַאפ ץרַאה סָאד ךיז ןעדערסיוא יו
 .ןעטנַארגימע ערעדנַא ןעגעק ןעכרַאנָאמ ראג ןענעז רימ  ?סיוא
 ,ןע'לזמ-םילש ענדָאמ עכלעזַא ערטסַאילַאח רעד ןיא ןַאהרַאפ זיא'ס
 "וצרעביא טשינ רָאנ ןיא תורצ ערעייז .אנקמ זנוא ןענעז סָאװ
 ,םיתב-ילעב ענעש םייח רעד ןיא ןעוועג ןענעז עלא .,ןעלחעצרעד
 גידנעטש טָאהענ ןעבָאה עֶלַא .סטוג סָאדלַא טנָאמרַאפ ןעבָאה עלַא
 סָאװ ,ןעגָאמרַאפ ךיז ןעשטניוו עֶלַא .טייל עמערָא ראפ שיט ַא
 יד ןָאהטעג ןעבָאה עלַא .ןעמונעגוצ ייז ייב ןעבָאה ןעשטנעמ
 ענדָאמ- .סרעּפעלש עלַא ייז ןענעז טנייה .םיכודש עטסנעש
 "ירפ .תוישעמ ערעייז ןעסעגעגוצ ןיוש ךיז ןעבָאה רימ !  םיאורב
 בָאה ,םָארנָאּפ ַא ןופ טלחשצרעד עמ ,ןערעה געלפ ךיא ןַא ,רעה
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 יז ןוא רהָאי ַא רעכעה ןיוש עקירעמא ןיא ןענעז רעטומ ןוא רעטָאפ

 -נוא זַא ,טרעהרעד .ןעניוא יד בעילוצ ,ןעּפרעװטנַא ןיא ,ָאד טציז

 .ןעצנַאט ןהעג טלָאװעג יז טָאה ,קעװַא-ןערהָאּפ םינתוחמ ערעז

 טָאה עמ סָאװ ,יד טָא ,ןעטלַא טנייפ טָאה יז ? השעמ יד זיא סָאװ

 רהיא רַאפ טנייפ יז טָאה יז .הלכ ַא רַאפ לָאמַא טדערעג רימ יז

 .ךיז ןופ טזָאלב סָאװ ,ןעשטנעמ ַא טנייפ טָאה עלעדלָאג .תולדג

 : ןעקוקנָא טשינ ךיא ןָאק ךעלעּפעצ עטיור יד טימ הלכ ןייד ---

 ! עט'נלדג ַא זיא יז

 טנערב םינּפ סָאד ןוא ,עלעדלָאג לָאמנייא רימ וצ טנָאז ױזַא

 .ןעוויוא ןייֵא יוז רהיא
 ,ךעלעּפעצ עטיור ןעטלַא ייב ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןענַאװ ןופ ---

 ? עצרַאװש רָאג טָאה יז זַא

 ,סעכ ןיא רהעמ ךָאנ יז דרעװו .ןעלעדלָאנ וצ ךיא גָאז ױזַא

 : רימ וצ טנָאז ןוא טנייוו
 ..!עטיױר !עטיױור ! עטיור ---

 סע זיב ,הוריוצ ןעזָאל יז ןעמ ףרַאד ,זייב זיא יז זַא ,עלעדלָאג

 -- סעכ רעד ּפִא רהיא טהעג סע זַא ןוא .סעכ רעד ּפֶא רהיא טהעג

 -סעווש ַא יו רָאנ יקַאט יז זיא רימ טימ ! רעבליז ןוא דלָאג יז זיא

 ףיוא םעװערָאה יז ױזַא יווװ ; רימ יז טלהעצרעד גנידסלַא .רעט

 טגעיוורַאפ ,תופוע יד טעװעדָאה ,ןעבוטש יד טרהעק ,עיצנַאטס רעד

 טשינ טייצ ַא טָאה ,טהעטש יז ואוו ,עט'תיבה-לעב יד) רעדניק יד

 ַא טימ טשטנעבעג טָאג יז טָאה טציא ;רעדניק ןייק טָאהעג

 -קָאד םוצ טהעג יז ױזַא יו ,רימ יז טלהעצרעד טנייה .,(גניליווצ

 רָאטקָאד רעד ױזַא יו ;ןעגיוא יד ןערירוק ךיז גָאט עַלַא רָאט

 ענירעביא עלַא טרימש רע סָאװ ,ןייטשיולב ןעבלעז ן'טימ יז טרימש

 .עקנַארק
 ,ןייטשיולב םענעגייא ןייֵא ריס טפלעה טָאג ןעוו .,יוא ---

 ...עמַאמ-עטַאט ןיימ ןהעז לֶאמַא ןענָאק רשפא ךיא טלָאװ

 .ןעגיוא עקנַארק ערהיא ףיוא ןערערט טימ עלעדלָאג טגָאז ױזַא

 יו ,ןערעה טשינ ןָאק ךיא .ץרַאה קיטש ַא סיוא רימ טסייר סע
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 ןעגעוו ָאד זיא'ס .טשינ ךָאנ רימ ןעסייוו --- געוו ַא רעסָאװ ךרוד
 זיא'ס .ןערהָאּפ וצ סָאװ טימ ןעוועג .רָאנ טלָאװ יאולח .גונעג
 .ןיוש טגָאט ענעשעק ןיא והילא רעדורב ןיימ ייב ןזַא ,ארבס ַא
 זנוא ייב זיא הריד רעכלַאה רעזנוא ןופ קעטנָאיַאמ רעצנַאג רעד
 בעילוצ ץְלַא -- סערעשדלעפ יד טימ םיריוטקָאד יד ףיוא קעװַא
 רעדורב ןיימ ןופ טרָאװ ַא טּפַאחעג בָאה ךיא .ןעניוא ס'עמַאמ רעד
 -רעד שטָאח ךיז ןעלָאז רימ יאולח , :יניּפ רבח ןייז ןופ ןוא והילא
 ךיילנ ןעלעוו רעסעב ךיא טלָאװ יאדוא ..."! ןָאדנַאל זיב ןעּפעלש
 עבָארג יד יסעּפ הנכש רעזנוא  ,ןָאדנַאל ןייק רעדייא ,עקירעמַא ןייק
 ייז .עקירעמַא ןיא גנַאל ןיוש זיא ערטסַאילַאח רעצנַאג רהיא טימ
 (יִלֶאְנ רעד טימ לעשרעה) יתשו .ןעבעק ַא טרָאד ןיוש ןעכַאמ
 סענעשעק יד ןיא טנעה יד טימ ןערעיצַאּפש םורַא טרָאד ןיוש טהעג
 -- םינתוחמ ערעזנוא .,ךעלסיג טקַאנק ןוא ןעסַאג עלַא רעביא
 ןיימ טימ ,"םינב, יד טימ ,ןירעקעב יד עלעוויר ,רעקעב רעד הנוי
 ןיימ ףיוא ןעטרַאװרעד טנָאקעג טשינ ךיז ןעבָאה --- עטלַא הלכ
 .זנוא ןהֶא עקירעמַא ןייק ןערהָאּפעגקעװַא ןענעז ןוא ןעגיוא ס'עמַאמ
 -טנַא ןיא גָאט םענעי ןָאהטעגּפָא ךיז טָאה עס סָאװ ,יוא ,יוא ,יוא
 ם'ייב ןייז לָאז יז ,עמַאמ יד טזָאלעג טשינ ןעבָאה רימ ! ןעּפרעוװ
 ,םינתוחמ יד טימ ןענעגעזעג ןעפרַאד ךיז טעװ יז זַא םורָאװ ,ףיש
 לעסיב ענירעביא סָאד ןעבָארנַאב לייוורעד ןוא ןענייוו יז םעוו
 -עג רהעמ ךָאנ יז טָאה ?ט'לעוּפ'עג רימ ןעבָאה סָאװ .ןעגיוא
 עניצנייא סָאד רהיא ייב וצ טמענ עמ זַא ,ט'הנעט יז .טנייוו
 ןעכַאמ רעגנירג ,תורצ יד ךיז ןענייווסיוא שטָאח --- תויח לעקיטש
 ? יז טרעה רעוו רָאנ ...! ץרַאה סָאד

 .ה

 ןופ ןערהָאפּפָא ן'טימ ןעדעירפוצ זיא'ס רעוװ ,רהיא טסייוו
 -לָאנ --- ןעפערט טשינ לָאמנייק טעװ רהיא ? םינתוחמ ערעזנוא
 רהיא סָאװ ,ןעניוא ילַאק יד טימ סָאװ ,לעדיימ סָאד טָא- ! עלעד
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 ןיימ ,עמַאמ ןיימ ,"םינב , ערעייז טימ ,רעקעב םעד הנוי ןעטַאט/

 רעביב ,לעבייט בייוו ןייז טימ יניּפ רבח רעזנוא ,וחילא רעדורב-

 -- רעבייוו ןוא ןעדיא ךָאנ ןוא ןהייצ עלעג יד טימ רעשדלעפ רעד

 הכרב ןירעגעוװש ןיימ טָאה עטשרע סָאד !ערטסַאילַאח עצנַאג א

 רעד ךָאנ-ךַאמ ךיא זַא ,ןעמעלַא רַאפ עלעקנעב א טלעטשענוצ רימ

 ןיא ךיז לָאז טלעוו עצנַאג יד זַא ,טלָאװעג טָאה יז .טלעוו רעצנַאנ

 טלָאװעג טשינ רעבָא ךיז טָאה טלעוו עצנַאג יד ,ןייז םקונ רימ'

 והילא רעדורב ןיימ גונעג ןעוועג זיא רימ רַאפ .,רימ ןיא ןייז םקונ

 ערַאד טימ טנַאה ענעקורט ַא טָאה והילא רעדורב ןיימ .,ןילַא

 ,טכַאנ-רַאפ טנייה שטַאּפ א ףיוא ךייַא טפרַאװ רע זַא .רעגניפ

 ןיא ןעגרָאמרעביא ןיב קַאב רעד ףיוא ןמיס א ךייַא ייב טביילב

 .הירפ רעד

 טָאה ױזַא --- "! ןעדיישעצ סלעטָאמ ייווצ יד טָא ףרַאד עמ ,
 טגָאזעגנָא רימ טָאה והילא רעדורב ןיימ ןוא ,הכרב טע'קסּפ'עג

 ,ןעייוצניא זנוא רע טהעזרעד רעמָאט זַא ,טרָאװ ןעברַאה ן'טימ

 ױזַא יו ,ןהעז ןעלעוו טלָאװ ךיא ! עקניצַאמ א רימ ןופ רע טכַאמ

 זַא ,טסענרַאפ רע ?עקניצָאמ ַא רימ ןופ ןעכַאמ סָאד טעװ רע

 ךיז ןעזָאל רעכיג טעװ סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא עמַאמ ַא ָאד זיא'ס

 רימ ןופ לָאז עמ ,ןעזָאלרעד רעדייא ,ןעניוא ילַאק יד ןעמענסיױרַא

 .עקניצָאמ א ןעכַאמ

 יד

 ,טסייה סָאד .ןעטסעב ןיא טשינ זיא ןעניוא ס'עמַאמ רעד טימ

 טשינ יז טעװ עמ ןַא ,טגָאז עמ !טוג טשינ רהעז .טונ טשינ

 "טנַא ףרַאד עמ ,וליפא ןָאילימ ןייק רַאפ ףיש ן'פיוא ןעזָאלפױרַא

 םיריוטקָאד ןענעז ןעּפרעװטנַא ןיא ןעּפרעװטנַא ןופ ןעפיול

 ןעניפעג ייז דלַאביױװ .ןירַא ןעניוא יד ןיא ןעקוק ייז ! םיעשר

 קעװַא ייז טּפַאח ױזַא ,"סעמָאכַארט , ןעגיוא יד ףיוא ךייַא ייב

 ! תונמחר ןייק טשינ ,רובכ ןייק טשינ ייז ייב ַאטשינ .חור רעד

 .געו רעדנַא ןייֵא ךרוד עקירעמַא ןייק ןערהָאפ ןעזומ ןעלעוו רימ
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 -עגוצ רימ ייב טָאה עמ סָאװ ,סנעשיק עניימ ןופ ןוא טנַאװעגטעב
 ...| עדנַאטער רעייֵַא ןופ רחיא יו ,ץינערג רעד ףיֹוא ןעמונ

 ; (עמיטש רעבָארג ַא םימ) רעסיורג רעד לעטַָאמ
 ."לידבהל , שטָאח טגָאז

 עש'הבנג ןעד זיא רימ ייב | :רענייפק רעד ?עטָאמ
 ? סנעשיק

 ,עש'הבנג טשינ עש'הבנג :רעסיורג רעד 5 ע ט ַא מי
 : ,ןענַאטשעג טשינ סנעּפָאקוצ ןיב ךיא

 ,טשינ העטשרַאפ ךיא :רעניילק רעד 5 עט ָאמ -
 ? ןוש5 ַא ראפ ךייַא ייב זיא סָאװ ,עט'תנתוחמ

 ,ןעגרָאמ-טוג ַא רעסָאװ :רעסיורג רעד ?פעטָאמ
 | .רהָאי-טונ ַאזַא

 סָאװ טימ ! עט'תנתחמ :רעניילק רעד 5פעטָאמ
 ? רָאנָאה רעייַא טרהירעגנָא ךיא בָאה

 רהיא ןַא ןעד טנָאז רעװ :רעסיורג רעד לעטַאמס = }
 ? רָאנָאה םעד טרהירעגנָא רימ םָאה

 רהיא טגָאז עשז סָאװ :רעניילק רעד 5ע ט אמ
 | ? יפידבהל

 ! ?ידבהל ,ךיז טהעטשרַאֿפ :רעסיורג רעד 5ע ט ָאמ
 טימ ןיירַא רימ רהיא טרהָאּפ ,עדנַאטער ןיימ ןופ דער ךיא זַא
 ! טנאועגטעב רעייַא

 .עש'הבנג ןעד זיא רימ יב :רעניילק רעד לעטָאמ
 | | ? סנעשיק

 ,עש'הבנג טשינ עש'הבנג :רעםיורג רעד 5ע ט ָא מ
 ...סנעּפָאקוצ ןיב ךיא

 יג

 טעוו "סנעּפָאקוצ , טרָאװ ץפיוא טַארוקַא זא ,ךיז טכיר העג
 ןיימ : טסעג ןעזײװַאב ךיז ןעלעוו סע ןוא ריחט יד ןענעפע ךיז
 רהיא טימ ,ןירעקעב יד עלעוויר עמַאמ רהיא טימ הכרב ןירעגעווש
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 ,עדנָאטער ןיימ ןופ דער ךיא זַא ! ?ידבהל ,ךיז טהעטשרַאפ --- |

 ערעיײֵא טימ ,טנַאװענטעב רעייַא טימ ןיירַא רימ רהיא טרהָאפ

 ! סנעשיק

 : עמַאמ יד רהיא טנָאז
 ? סנעשיק עש'הבנג ןעד זיא רימ ייב ---

 : ןירעקעב יד עלעוויר טנָאז
 "ענ טשינ סנעּפָאקוצ ןיִב ךיא ,עש'הבנג טשינ עש'הבנג --

 .ןענַאטש
 סָאד לָאמ א רעבָא ןוא ענענייא סָאד לָאמ א רעדעיוו ןוא

 ! ענענייא

 ? רעטַאעהט ןעמ ףרַאד

.3 

  ?עטָאמ ךיא ,טסייה סָאד ,עדייב רימ זַא ,ךיז טהעטשרַאפו

 םעד ךיז ןעבָאה ,רעסיורג רעד לעטָאמ רכח ןיימ ןוא ,רעניילק רעד

 ןימ ַאזַא טכַאמעג ןעבָאה ןוא טצעזענקעװַא טכאנרעדפיוא ןעבלעז

 ,ןירעקעב יד עלעוויר ןייז ?עװו ךיא ? סָאװ וד טסייוו : ?עטשנָא

 ענענייא יד ןעכַאמ ריִמָאל ןוא ,ענייד עמַאמ יד ןייז טסעוו וד ןוא

 ןוא ןושל םענענייא ן'טיס ?ןעד סָאװ רָאנ .ייז סָאװ ,לעיּפש

 "עב יד עלעוויר יוװ ,בָארג ןעדער לע ךיא :לוק םענענייא ן'טימ
 .ענייד עמַאמ יד יו ,?וק גידנענייוו ַא טימ --- וד ןוא ,ןירעקי

 טָאה רענייא .טלעטשרַאפ ךיז ןעבָאה ךעלטָאמ עדייב ןוא

 ןעפורעגפיונוצ .עלײשטַאפ ַא רערעדנַא רעד ,קירַאּפ ַא ןָאהטעגנָא
 לערעטכעט ס'נתוחמ רעזנוא ,לעננוי-חוצמ-רב סָאד לעדנעמ :; הרבח

 ךעלדיימ ןוא ךעלגנוי ךָאנ ןוא ,ןעניוא ילַאק יד טימ עלעדלָאג ,עטְלַא
 ןעמונענ ךיז ןעבָאה רימ ןוא .ןעטנַארנימע ערטסַאילַאח רעד ןופ
 | : טײברַא רעד וצ

 :(לוק גידנענייוו א טימ) רעניילק רעד לעטָאמ
 ןיימ ןופ ןעדער ?עיפ ױזַא ןעלעוו לָאז ךיא ןעוו ! עט'תנתוחמ ,יוא
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 רעד ןופ יז טדער טכַאנ יװ גָאט .עדנַאטער רעד םימ ןירעקעט
 רעד ףיוא טע'בנג'ענקעװַא רהיא ייב טָאה עמ סָאװ ,עדנַאטער
 ! וצ טשינ רהיא ךיז טכַאמ ליומ סָאד ,ץינערג

 ןעטלַאהנייַא טשינ ןיוש ךיז ןָאק עמַאמ ןיימ ןַא ,ךייֵא טלחָאמ
 : רהיא וצ טגנָאז ןוא

 ןעדער לעיפ ױזַא ןעלעוו לָאז ךיא ןעוו ! עט'תנתוחמ ,יוא ---
 ךימ ייב טָאה עמ סָאװ ,סנעשיק עניימ ןופ ,טנַאװעגטעב ןיימ ןופ
 ...! עדנָאטער רעיא ןופ רהיא יו ,ץינערג רעד ףיוא ןעמונעגוצ

 ; םיטש רעשליבסנַאמ רהיא טימ ןירעקעב יד עלעוויר טגָאז
 ! ?ידבהל שטָאח טגָאז ---

 : עמַאמ יד רהיא טגָאז

 ?סנעשיק עש'הבנג ןעד ןיא רימ ייב --
 : ןירעקעב יד עלעוויר טגָאז

 "עג טשינ סנעּפָאקוצ ןיב ךיא ,עש'הבנג טשינ עש'הבנג --
 .ןענַאטש

 ; עמַאמ יד רהיא טגָאז

 ךייא ייב זיא סָאװ ,עט'תנתוחמ ,טשינ העטשרַאפ ךיא --
 ? ןושל ַא רַאֿפ

 : ןירעקעב יד עלעוויר טגָאז
 ,רהָאי-טוג ַאזַא ,ןעגרָאמ-טוג א רעסָאװ ---
 : עמַאמ יד רהיא טגָאז
 רעיא טרהירעגנָא ןעד ךיא בָאה סָאװ סימ ! עט'תנתוחמ --

 ? רָאנָאה

 : ןירעקעב יד עלעוויר טגָאז
 םעד טרהירעגנָא רימ טָאה רהיא זַא ,ןעד טגָאז רעוו ---

 ? רָאנָאה

 : עמַאמ יד רהיא טגָאז

 ָ? "פידבהל , רהיא טגנָאז עשז סָאװ ---
 : ןירעקעב יד עלעוויר טגָאז



 א

 ןעכָארקעצ דרעוו ערטסַאילַאח יד

 .א

 ןעטנַארגימע ערטסַאילַאח יד דרעוװ גָאט ַא סָאװ ,גָאט ַא סָאװ

 ףיש ן'טימ תבש  .עקטסוּפ א דרעוו ןעּפרעװטנַא ןּוא ,רענעלק

 יז םימ .עקירעמַא ןייק עלַא ,ןעטנַארגימע אמזונ ַא ּפָאןערהָאפ/

 -יורג רעד לעטָאמ זיא סָאד ,לעטָאמ רבח ןיימ ךיוא קעװַא טרהָאפ

 -רעבוג ַא ןעלעטש טנערחעלעגסיוא ךימ טָאה סָאװ ,רעד טָא ,רעס

 ךיא .ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא יירעדערכיוב ןופ ץנוק יד ,רָאטַאנ

 רעדורב ןיימ סעכלעזַא ןהעזרעד םהיא ןיא טָאה סָאװ ,טשינ סייוו

 ססכַאװ סָאד זַא ,ןיימ ךיא .טנייפ םהיא טָאה רע סָאװ ,והילא

 ,ןערעהרעטנוא ךיז עבט ַא טָאה הכרב ןירעגעווש ןיימ .ן'הכרב ןופ

 רהיא זיא'ס .טכַאל עמ סָאװ ,ךיז ןעקוקוצ ןוא ,טדער עמ סָאװ

 ,ץיניּפ רעזנוא ןופ רימ ןעכַאל רשפא .ןעכַאל רימ סָאװ ,קסע

 "רעקוצ טימ סענעשעק יד ןופ ךַאקעל טּפעלש רע סָאװ ,רבח ס'והילא

 יז ,רעשדלעפ םעד רעביב ןופ רָאנ רשפא רעדָא ? טסע ןוא סעק

 טקַאה ,ןעטנַארגימע ערטסַאילַאח רעד רַאפ ךיז טמהיראב רע ױזַא

 ? גידנעכַאל ךיוב א ןהֶא ןעביילב ןָאק עמ זַא ,םירקש עכלעזַא

 ריס .ןעװעג טכערעג יז זיא לָאמ סניטציא ,ךייַא טלהָאמ

 יד עלעוויר ,עמַאמ רהיא ןופ עידעמָאק עצנַאג ַא טכַאמעג ןעבָאה
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 : נייפ ַא סױרַא .םחיא לעטש ןוא ץרַאה טימ ןָא ךימ םענ ךיא
 : ןענָאז םהיא טלָאװ ךיא יוװ ,סיורג ױזַא טסייה סָאד ,.."} ריד ַאנ,
 ןיא לע ךיא יװ ,רימ דלָאנ קיטש ַאזַא ןוא ריד הכמ ַאזַא ! יתשו,
 ..."! עקירעמַא ןיא ןייז ןעכיג

 ןעכינ ןיא לעװ ךיא -- ןעגרָאז טשינ רָאנ טלָאז רהיא !ַא
 ! עקירעמַא ןיא ןייז
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 טא סָאד זיא ואוו ,רָאנ גָאז !יניּפ, :םהיא טגערפ והילא .,ךיז

 ןופ שטנעמ א ןעװעג לָאמַא סיּפע ךָאד טזיב ?עדַאנַאק סָאד

 ,עדַאנַאק ןיא ןיא עדַאנַאק ןזַא ,יניּפ םהיא טנָאז ..."עיפַארגָאעג

 ,טסייה סָאד .עקירעמַא ןיא רָאנ ,עדַאנַאק ןיא טשינ ,טסייה סָאר

 ,עקירעמַא סָאװ ענעגייא סָאד יקַאט זיא עדאנַאק ןַא ,ןעגָאז ליוו רע

 סָאד ןאק יו, :והילא םהיא טגערפ עקירעמַא טשינ טרָאפ רָאנ

 לייוורעד ..."!ךָאד וד טסהעז ,ונ; :יגיּפ םהיא טגָאז "'? ןייז

 הנכש רעזנוא ,דניירפ עטוג ןעטיילגַאב ףיש םוצ ןהעג ןעמ ףרַאד

 טימ (רע טסייה השמ) רעדניבנייַא םעד ןַאמ רהיא טימ יסעּפ

 ם'ייב ךיז טוהט עס סָאװ ,העווהעוו .ערטסַאילַאח רעצנַאנ רהיא

 קעז ,סנעשיק ,ךעלקעּפ ,סעקמולק ,רעדניק ,רעבייוו ,ןעדיא !ףיש

 רעד .טנייו רעד .טיירש רעד .טפיול רעד .טנַאוװעגטעב טימ

 ןופ לוק ַא ךיז טרעה םיצולּפ ,טלעש רעד .טסע רעד .טציווש

 ...111 וחודודו-ה-ה-ה-ה-ה : ריטלעזיוו ַא ןופ ,היח עדליוו ַא

 סע .ןענעגעזעג ןיוש ךיז לָאז עמ ,ףיש ןופ ןעמ טעדוה סָאד

 רעטַאעהט ַא -- ןייוועג ַא טימ יירעשוק ַא טימ יירעפיול ַא דרעוו

 עלַא .ךיוא ךיז ןענעגעזעג רימ .ךיז ןענענעזעג עלַא ! גונעג ןוא

 -ַאה רעד טימ ךיז ןעשוק רימ .ךיוא ךיז ןעשוק רימ .ךיז ןעשוק

 יסעּפ .יסעּפ הנכש רעזנוא טימ ךיז טשוק עמַאמ יד .,ערטסַאיל

 ייז ,ןעגרָאז טשינ רָאג לָאז יז ,טעב ,ץרַאה סָאד סיוא רהיא טדער

 יד ...עקירעמַא ןיא ןעכינ ןיא ןעהעז ,םשה הצרי םא ,ךיז ןעלעוו

 עטצעל יד ...ןערערט יד טגנילש ןוא טנַאה רעד טימ טכַאמ עמאמ

 -נייֵא סיּפע טָאה יז .,,רעהירפ יוװ ,רעניצניוװ ךס א יז טנייוו טייצ

 ןיא םלוע רעצנַאג רעד ..ןענייו טשינ ףיוא סעכלעזַא ןעמונעג

 ייז רימ ןענעז ,יִא .ןעסיורד ןיא ןענעז ריס .ףיש ן'פיוא ןיוש

 אנקמ רימ רע טָאה לָאמַא !"ן'יתשו, אנקמ ךיא ןיב ,יַא ! אנקמ

 טימ טהעטש "יתשו, ןוא ...! אנקמ םהיא ךיא ןיב טנייה .ןעוועג

 ןוא רעטנורַא טנעה יד טלַאה רע .ףיש ן'פיוא לעצימ ןעסירעצ א

 ,שינערעהוצנָא ןעבעג רימ ליוו רע ,טסייה סָאד .גנוצ א ריס טזייוו

 ךָאנ ,רהעז ךימ סָאד טסירדרַאפ .טשינ ךיא ןוא טרהָאפ רע זַא
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 דימת .רעטכעלעג א טימ טנעגעגַאב ךימ יז טָאה .ןיירַא ךוב ןיא
 סורג א רעביא רימ יז טינ לָאמ עֶלַא .ךימ טחעז יז ןעוו ,יז טכַאל
 טוהט ,?לעטרעװנָאק סָאד ףיוא יז טנעפע .טכַאל ןוא ןעלעדלָאג ןופ
 טכערברַאפ ןוא ,ןעכַאל וצ ףיוא םרעה ןוא ןיירַא לעטעצ ןיא קוק ַא
 טנַאז ?ךיז טרעה סָאװ :עמַאמ יד רהיא ייב טגערפ .טנעה יד
 ! טכעלש ןיא'ס ? ענידיא עבעיל ןיימ ,ןערעה ךיז לָאז סָאװ :יז
 ...עקירעמַא ןייק ןערהָאפ טשינ טנָאק רהיא זַא ,טגָאז רָאטקָאד רעד
 ,ןע'שלח ןופ עבט ַא טָאה ,ךָאד רחיא טסייוו ,הכרב ןירעגעווש ןיימ
 ןעבילבעג ןיא והילא רעדורב ןיימ .תושלח ןעלַאפעג דלַאב יז זיא
 -עג ןיא ןייֵלַא עמַאמ יד .םינּפ ןיא טולב ןעּפָארט ַא ןהָא ןהעטש
 ..ןענייו טשינ וליפא ןיוש ןָאק יז .עטרענייטשרַאפ ַא ןעבילב
 ךָאנ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה (קישטייז ןייליירפ) ?עדיימ סָאד
 -סיוא ,ן'והילא טסיירטעג ,ן'הכרב טרעטנימעגּפָא טָאה יז .רעסַאװ
 ן'פיוא ,ןענרָאמ ןעמוק ןעסייהעג ןוא עמַאמ רעד ץרַאה סָאד טרערעג
 טנייוועג טָאה יז יאמל ,רסומ והילא רעדורב ןיימ רהיא טגָאז געוו
 טָאה רע לָאמ לעיפיוו ,רהיא טנַאמרעד רע ןֹוא ,טייצ עצנַאנ יד
 -טנע םהיא ?יוװ עמַאמ יד ...! ןענייוו טשינ לָאז יז ,טגָאזעג רהיא
 טעב ןוא ףױרַא טקוק יז ...רעטרעוװ ןייק טשינ יז טָאה ,ןערעֿפ
 עניימ טימ ןוא דסח ַא ,םלוע לש ונובר ,רימ טימ וחט, :טָאג
 יניּפ רבח רעזנוא ../! טלעו רעד ןופ וצ ךימ םענ ןוא ,רעדניק
 רעד טָא ,רענגיל רעד טָא גידלוש ָאד זיא ןעצנַאנניא זַא ,טגנירד
 ןעמ טרעה טכַאנ עצנַאג ַא טימ גָאט ןעצנַאג ַא .רעביב רעשדלעפ
 .ןענרָאמ טמוק סע זיב ,ערעדנַא סָאד סנייא ןעסע וצ ףיוא טשינ
 יר זנוא טיג ."הרזע , רעד וצ רעדעיוו רימ ןעהעג ןעגרָאמ ףיוא
 -נָאל רעביא ןערהָאפ ןעבורּפ ךיז ןעלָאז רימ זַא ,הצע ןייַא "הרזע,
 -רַאפ ערהיא טימ עמַאמ יד ןעזָאלכרוד ןָאדנַאל טעװ רשפא  ,ןָאד
 - ,עקירעמא ןייק טשינ ביוא רעדָא .עקירעמַא ןייק ןעגיוא עטנייוו
 ,טשינ רימ ןעסייוו --- עדַאנַאק זיא ואוו ...עדַאנַאק ןייק שטָאח זיא
 רעדורב {יימ ...עקירעמַא ןופ רעטייוו ךָאנ זיא'ס זַא ,טגָאז עמ
 ןעגעירק וצ סָאװ רעביא ?ייוורעד ןעבָאה יגיּפ רבח רעזנוא ןוא והילא
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 ןיב ,עדנַאטער ןייק ָאטשינ ןיוש זיא'ס זַא ,טרעחרעד ? עדנַאטער

 .ןערעיצַאּפש רהיא טימ העג ןוא ןעטלַא םענ ךיא .ןעדעירפוצ ךיא

 .לעּפתנ טשינ דרעוו יז .ןעּפרעװטנַא טדָאטש יד רהיא זייװַאב ךיא

 רהיא טגָאז סָאװ .טדעטש ערעסערג ןהעזעג ,יז טנָאז ,טָאה יז

 עס ואוו ,סעיצנַאטס יד ףיוא יז רהיפ ךיא ? ןעטַאט רהיא ףיוא

 .םירבח עניימ טימ טנַאקַאב יז ךַאמ ךיא .ןעטנַארגימע ןעהעטש

 .סיױרג ךיז טלַאה יז .ךַאז ןייק ןופ ?עּפתנ טשינ דרעוו עטלַא

 ןעהעג רעטעּפש ,,,יױזַא ןָא דיסת ןופ זיא יז ,עט'נלדנ ַא זיא יז

 ,ערטסַאילַאח רעייז ןוא ערטפַאילאח רעזנוא ,םענייאניא עלַא רימ

 הנכש רעזנוא טימ ךיז רימ ןענעגעגַאב טרָאד ."הרזע, רעד ןיא

 רימ ןעהעז ןעלעדלָאג ךיוא .ערטסַאילַאח רהיא טימ ןוא יסעּפ

 ןעטלַא טימ רעטנעהעג ןענעקַאב ךיז ליוו עלעדלָאג .ןעטרָאד

 טרהיפ עלעדלָאג .ןעטייוו רעד ןופ רהיא טימ ךיז טלַאה עטלַא

 ?עדיימ םעד טימ זיא סָאװ ,ךימ טגערפ ןוא טייז ַא ףיוא ּפָא ךימ

 וצ רהיא םימ ןָא טשינ רהיא טהעטש עס סָאװ ,סוחי רעד יױזַא

 ייב ןערהָאייַא-רַאפ רימ טָאה עמ זַא ,רהיא ךיא ?העצרעד ? ןעדער

 דרעוו .הלכ ַא רַאפ ןעטְלַא טדערעג הנותח רעד ףיוא רעדורב ןיימ

 ןוא טייז ַא ףיוא ּפִא ךיז טעוװערעק ןוא ,רעייפ יו ױזַא ,םיור יז

 ...ןעגיוא יד ךיז טשיוו

 .ד

 -עג טָאה זנוא סָאװ ,קילגמוא םעד ףיוא רהיא טגָאז סָאװ
 רע ,רָאטקָאד ם'ייב עמַאמ רעד טימ ןעוועג ןענעז רימ ? ןעפָארט
 יד טכַארטַאב רהיא רע טָאה .ןעניוא יד ןעטכַארטַאב רהיא לָאז
 ןעבירשעגנָא רָאנ טָאה רע .טשינרָאג טגָאזעג טשינ ןוא ןעגיוא
 םעד רימ ןעבָאה .טרעװנַאק ַא ןיא טגעלעגניירַא ןוא עלעטעצ ַא

 רעד וצ ןעמוקעג ."הרזע, רעד וצ ןענָארטענקעװַא טרעװנָאק

 ןייא רָאנ ,ךָאנ םענייק ןעפָארטעג טשינ טרָאד רימ ןעבָאה ,"הרזע,

 ןעטנַארגימע .עלַא טביירשרַאפ יז סָאװ ,יד טָא ,קישטייז ןייקיירפ
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 טלהעצרעד םעדכָאנ .ןעגיוא עסיורג טימ סיוא ךימ טרעה עטלַא
 ןיוש טָאה עטַאט רהיא ױזַא יז .טַאהעג ןעבָאה ייז סָאוװו ,רימ יז
 טשינ עמַאמ רהיא טָאה ,עקירעמַא ןייק ןערהָאפ טלָאװעג גנַאל
 החּפשמ יד .החּפשמ יד יו ,עמַאמ יד ױזַא טשינ ןוא .טלָאװעג
 זיא עמַאמ רהיא ןוא ,ןעװערָאה ןעמ ףרַאד עקירעמַא ןיא ןַא ,טגָאז
 .עדנַאטער ַא טָאה עמַאמ רהיא .,ןערָאװעג טנהָאוװעג טשינ וצרעד
 עטוג יד ןיא ךָאנ טכַאמעג עטַאט רעד רהיא טָאה עדנָאטער יד
 זיא'ס זַא ,טציא .טלעג ךס ַא טַאהעג ךָאנ ןעבָאה ייז זַא ,ןערהָאי
 וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה תובוח"ילעב יד ןוא ,טכעלש ןערָאװעג ייז
 ןערהָאפ ןוא גנידסלַא ןעפיוקרַאפ לָאז עמ ,ןעבילבעג זיא ,ןעשטוקעד
 לָאז עמ ,עדנַאטער רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס ןזַא .,עקירעמַא ןייק
 "רַאפ יז טעוװ גנידסלַא : עמַאמ יד טגָאז ,עדנַאטער יד ןעפיוקרַאפ
 ףיױא :עטַאט רעד יז טנערפ .עדנַאטער יד טשינ רָאנ ,ןעפיוק
 טשינ ןעמ ףרַאד עקירעמַא ןיא ? עדנַאטער יד וד טספרַאד סָאװ
 סָאװ ףיוא ,טסייה סָאװ : עמַאמ יד םהיא טנָאז ! עדנַאטער ןייק
 -עג ,יז טגָאז ,ךיא בָאה רהָאי לעיפיוו ָ} עדנָאטער יד ךיא ףרַאד
 -רעד םיוק ,עדנָאטער א וצ ןעגָאלשרעד ךימ לָאז ךיא ,טָאג ןעסעב
 -ער יד ןעפיוקרַאפ ןוא ןעמענ טציא ךיא לָאז ,עדנַאטער ַא טבעל
 עדנָאטער רָאנ זנוא ייב טרעהעג ןעמ טָאה טכַאנ יו גָאט ? עדנַאט
 ןענעז (דצ ס'עמַאמ רעד ןופ) החּפשמ עצנַאג יד ! עדנָאטער ןוא
 סע .טלעדיזעג ןוא טגעירקעג ךיז טָאה עמ .ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 רעד ,טסייה סָאד ,ךיז ןהעגעצ ייב טעמכ ןעטלאהעג ןיוש טָאה
 .עדנָאטער רעד רעביא ץלַא ,עמַאמ רעד טימ ןע'טג ךיז לָאז עטַאט
 יד טָאה עמ !עמַאמ יד ,ךילטנייוועג ? טרהיפעגסיוא טָאה רעוו
 ,עדנַאטער יד ןעמונעגטימ טָאה עמ { טפיוקרַאפ טשינ עדנַאטער
 זיב ןוא ,לעקעּפ ַא ןיא רעדנוזַאב עדנַאטער יד טעװעקַאּפעגניַא
 ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא ץיגערג רעד וצ ןעמוקעג ןענעז רימ
 ...עדנָאטער

 .טשינ ןיוש ךיא ?יוװ רעטייוו ןוא ,עטלַא רימ טלהעצרעד ױזַא
 ַא ָאד ךָאנ זיא'ס ביוא ,ןעסיוו וצ ןעגנַאגעג רָאנ זיא רימ .ןערעה
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 .ךיוא רעשדלעפ רעד ייז טימ ךיז טשוק ,גידנעקוק םהיא ףיוא

 "טסיש .רעביב ןיב ךיא :רע טגָאז ? סָאד זיא רעוו ; יז ןענערפ

 טוהט עמַאמ יד ? עניימ עמַאמ יד ןוא ...רעטכעלעג ַא יניּפ סיוא

 .רע .ךיז טקע וחילא רעדורב ןיימ ...! טנייוו יז : סרהיא ךיז

 רהיא ןָאק רע .לעדרעב ם'ייב ךיז טּפוצ ןוא רהיא ףיוא טקוק

 ןייק טשינ ,ענעגייא ךָאד זיא'ס : ןעגָאז טשינ רָאג רעטציא רעבָא

 יז ןעמ לָאז סָאװ רַאפ .טדָאטש ןייא ןופ ןוא ,םינתוחמ ,ערמערפ

 ...1 ןענייווסיוא ךיז לעסיב ַא ןעזָאל טשינ

 טָאה ואוו ןוא ץינערג יד טע'בנג'עג רחיא טָאה ױזַא יו ---

 ? ןעמונַאב ךייַא ןעמ

 - ייב טגערּפעג ןעבָאה רימ סָאװ ,עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 "רעד וצ םעד ןופ ןעבָאה םינתוחמ ערעזנוא ןוא .םינתוחמ ערעזנוא

 ןירַא ּפָאק ןיא טשינ רעבָא ןעכירק רימ !קעּפ עצנַאג ןעלהעצ

 טימ עלעקניוו ַא ןיא ןעבילקרַאּפ ךימ בָאה ךיא .תוישעמ ערעייז

 -רעד לָאמַא ךייֵא בָאה ךיא .לערעטסעוװש ַא ס'נירעגעווש ןיימ

 ,ךעלּפעצ ייווצ טגָארט ןוא עטלַא טסייה יז .רהיא ןופ טלהעצ

 -נעדעג טפרַאד רהיא .ל?ענייב ַא יװ ,טהערדעגפיונוצ ןעטנוא ןופ

 ןיימ ייב) הלכ א רַאפ טדערעג לָאמַא רימ יז טָאה עמ זַא ,ןעק

 ןעועג טלַא יז זיא טלָאמעד .(הנותח רעד ףיוא והילא רעדורב

 ןיא .עטפלע סָאד ,ןהעצ טלַא ןיוש יז זיא טציא ,רהָאי ןעיינ

 ךַאבעג זיא סָאװ ,לעדיימ רעד טימ ,ןעלעדלָאג טימ ןערהָאי ענייא

 להעצרעד ךיא .ןעגיוא יד רעביא ןעּפרעװטנַא ןיא ןעציז ןעבילבעג

 ןוא ,ךַאבענ ןעניוא עקנַארק ערהיא ןופ ןוא ,ןעלעדלָאג ןופ ןעטלַא

 ,ןעלדנעמ רבח ןיימ ןופ ןוא ,ןעסיורג םעד לעטָאמ רבח ןיימ ןופ

 טביירש סָאװ ,קישטייז ןייליירפ םעד ןופ ןוא ,"הרזע, רעד ןופ ןוא

 ןופ ןוא .ןעגיוא יד ןיא טקוק סָאװ ,רָאטקָאד ם'נופ ןוא ,ךוב ַא ןיא

 ַא םנייפ טָאה סָאװ ,"ץנַאילֶא , ם'נופ ,רהיא ךיא להעצרעד ןעיוו

 ןוא .רהיא ךיא ?העצרעד גרעבמעל טימ עקָארק ןופ ןוא ,ןעדיא

 ריס ױזַא יװ ןוא ,טע'בנג'עג ןעבָאה רימ ױזַא יוװ ,ץינערג רעד ןופ

 .ךַאז ןייק ךרוד טשינ זָאל ךיא .ןעבעל ןץטימ סױרַא םיוק ןענעז
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 טָאה ,ךייֵַא ?חהעצרעד ךיא סָאװ ,רעשדלעפ רעד טָא ,רעבינ
 .ןעניא יד עמַאמ רעד ןעכַאמ טכערדוצ ןעמונעגרעטנוא ביז

 ןענימעג טשינ טעװ טלעוו רעד ןיא רָאטקָאד ןייק זַא ,טגָאז רע

 רעד ןופ ךָאנ ץנוק יד רע סייוו ,סנעטשרע ןורסח ןייק ייז ףיוא

 רעבלַאה א ךָאד זיא רעשדלעפ ַא ןוא ,רעשדלעפ ַא זיא רע .םייה

 ןוא ?דנַאלנעשטייד , ןיא ןעוועג רע זיא ,הזל ץוח ןוא .,רָאטקָאד

 ןעלָאז ייז ,ןעטנַארגימע יד טימ טוהט עמ סָאװ ,טקוקעגוצ ךיז טָאה

 דנילב ןופ שממ טכַאמ עמ ןַא ,טגָאז רע .ןעניוא עטנוזעג ןעבָאה

 דרעו .."? טרהעקרַאפ רשפא, :יניּפ םהיא טגנערפ ,נידנעהעז

 ן'יניפ ּפָאטיש רע .,(ןסעב רעסיורג ַא ןיא רעביב) סעכ ןיא רע

 וצ !םכח רעסיורג א וצ ןיא רע זַא ,טגָאז רע .רעטרעוו טימ

 טנייפ ןעמ טָאה ,רע טנָאז ,עקירעמַא ןיא ! עקירעמַא רַאפ גולק
 ןופ טשינ טסייו עמ ואוו ,דנַאל ַא ןיא עקירעמַא ! סעקַארטיח

 -- טניימעג ,טניימעג --- טגָאזעג זיא עקירעמַא ןיא .תומבח ןייק
 ,זיא עקירעמַא .טרָאװ ַא טרָאװ א ןיא עקירעמַא ןיא .טגָאזעג

 -גיטכערעג ףיוא ןוא ,רשוי ףיוא ןוא ,תמא ףיוא טעיובעג ,רע טגָאז

 ,טסעווָאס ףיוא ןוא ,טייקכילרהע ףיוא ןוא ,דובכ ףיוא ןוא ,טייק
 ..תונמחר ףיוא ןוא ,תונמאנ ףיוא ןוא ,טייקכילשטנעמ ףיוא ןוא

 ךָאנ רעביב דרעוו ..."? ךָאנ סָאװ ףיוא ןוא, ;יניּפ םהיא טגערפ
 ןענָאלשעגרעביא ייז טָאה עמ סָאװ ,הריבע ןייֵא ! סעכ ןיא רהעמ

 זַא ,ןענָאז ןעמוקעג זנוא ןיא ןעמ !סעומש ןעטימ ןיא עמאס

 סע ןָאק רעו .,ןעסיורד ןיא זנוא ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ רעצימע
 ערעזנא !טסעג !טסעג !טסעג -- סױרַא ןעהעג רימ ?ןייז

 רעצנאג רעד טימ רעקעב רעד הנוי !ןעמוקעג ןענעז םינתוחמ

 .ןיימ :הלודג ַא לָאמ ַא רעדעיו ! ערטסַאילַאח עייג ַא .החּפשמ

 וחילא רעדורב ןיימ ,עמַאמ-עטַאט טימ ךיז טשוק הכרב ןירעגעווש

 םהיא ףיױױא סרענַאװש יד טימ ןוא רהעווש ןייז טימ ךיז טשוק

 ןוא ,םינתוחמ ערעזנוא טימ ןעשוק ךיוא יניּפ ךיז טּפַאח ,גידנעקוק
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 םענייאניא ןעבָאה ייז .טנעקַאב ייז טימ ךיז רע טָאה געוו ן'פיוא

 טָאה ,זנוא טימ יו ,תואלפנו םיסנ ןייק .ץינערג יד טע'בנג'עג

 ,טלָאװעג טשינ ייז ןעמ טָאה ןענע'גרה .,ןעפָארטעג טשינ ייז ךיז

 ןעגעז ייז רָאנ ,ןעמונעגוצ טשינ ייז ייב ןעמ טָאה טנאװעגטעב ןייק

 ,ייז ןעגָאז ,טַאהעג ןעבָאה ייז .ןערָאװעג טצרַאװשרַאפ ױזַא טָאלג

 ַא ,ייז ןעגָאז ,ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ייז .,ןענָאז וצ ןוא ןעגניז וצ

 םעד ןופ ןָא ךיז ןעלהעצרעד ייז סָאװ גרובמַאה ןיא ,רָאב-ץיווש

 :ה א ןיא םודס !רױּפַאק ךיז ןעלעטש רָאה יד !גרוכמַאה

 יד טימ ,ייז ןעגָאז ,ןעטרָאד ךיז טהעגַאב עמ ! גרובמַאה ןענעקַא

 ןעו .ןעטנַאטסערַא טימ זנוא ייב יו רעגרע ךס ַא ןעטנַארגימע

 -עגמוא ןעטרָאד ייז ןעטלָאװ ,(רעביב) רעשדלעפ רעד טָא טשינ

 ,רעביב ,רע .ןעטיונ ערעייז ןיא ןענַאטשעג ייז זיא רע .ןעמוק

 ךיז טָאה רע ױזַא יו ,טלהעצרעד רע .םינּפ-תוזע רעסיורג א זיא

 ,רע טגָאז ,ךיז טָאה רע ! קערש ַא זיא ,ןעשטייד יד טימ טנעכערעג

 ,רע טגָאז ,שיסור .שיסור ףיוא אקוד ייז טימ טסעומשעגסיוא

 יניפ .ןיניּפ רעזנוא ןופ רעסעב ךָאנ זַא ,ארבס ַא .טונ רע ןָאק

 טלָאװ ,זנוא טלהעצרעד רעביב רעד סָאװ ,גנידסלַא זַא ,טננירד

 טָאה 'ניּפ רבח רעזנוא .תמא ןייז לָאז'ס ןעוו ,ןעש רהעז ןעוועג

 "דלעפ םעד ףיוא ןחמוא ןייַא ןעפרָאװעג ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ

 יניּפ זַא .לעדעיל ַא םהיא ףױא טכַאמענ טָאה רע ,רעבינ רעש

 .לעדעיל ַא םהיא ףיוא רע טכַאמ ,ןעשטנעמ ַא בעיל טשינ טָאה

 : ןעגָאזרעביא ךייַא סע ךיא ןָאק ,טליוו רהיא ביוא

 רעביב רעשדלעפ רעזנוא

 רובג רעסיורג ַא זיא
 .ןעכַאז ןעלהעצרעד ףיוא

 ןעכַאמ לָאמא ךיז ןָאק'ס

 ,(גָאט ַא לָאמ ניצפופ)

 גָאז א ךיז רע טוהט

 ןעגיל ןעסיורג ַא
 .ןעגעוו םולשידךרד ןופ

 ארפנא יי
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 -קָאד ם'ייב ןעוועג עלַא ןיוש ןענעז רימ .טָאנ ןעקנַאד ,ןיוש
 .רעטעּפש ןייז טעװ עמַאמ יד .טשינ ךָאנ עמַאמ יד רָאנ ,רָאס'
 פעיפוצ טייצ עטצעל יד טָאה יז .ארומ טָאה והילא רעדורב ןיימ
 ןעניוא יד יןיא טקוקעגניירַא זנוא טָאה רָאטקָאד רעד ...טנייוועג
 טע'מתח/רַאפ ןוא רעיּפַאּפ ףיוא סיּפע זנוא ןעבירשעגנָא ןוא ןיירַא
 רימ .ןעקָארשרעד רחעז תליחת ךיז רימ ןעבָאה .טרעװגָאק א ןיא
 וצ האופר ַא ןעבירשרַאפ זנוא רע טָאה סָאד זַא ,טגיימעג ןעבָאה
 ? ןעבירשרַאפ זנוא רע טָאה סָאװ :; םהיא רימ ןענערפ .ןעגיוא יד
 רימ ןעסיוטש .,ריחט רעד ּףיוא טנַאה רעד טימ זנוא רע םזייוו
 ןוא "הרזע , רעד וצ רימ ןעמוק ...ןהעג זנוא טסייה עמ זַא ,ךיז
 פעדיימ סָאד טמענ .רָאטקַאד ם'נופ סטפירשעג סָאד רהיא ןעזייוו
 -טנעייל ןוא לעטרעװנָאק סָאד ףיוא טנעפע ןוא (קישטייז ןייליירפ)
 : ;זנוא וצ טכַאמ ןוא רעביא

 ,טנַאז רָאטקָאד רעד :הרושב ַא ןעגָאזנָא ךייֵא ןַאק ךיא --
 -,ןעניוא עטנוזעג טָאה רהיא זַא

 רעבָא ןעמ טוהט סָאװ ! חרושב ַא זנוא רַאפ סָאד זיא יאדוא
 רימ ן'הנעט .ןענייוו וצ ףיוא טשינ םרעה יז ? עמַאמ רעד טימ
 יי ; רהיא טימ

 -רַאֿפ רָאטקָאד רעד טעוװ הלילח רעמָאט ? וד טסוהט סָאװ --
 ? ןעגיוא יד ריד ןעוװעקַארב

 ...| ךָאד ךיא ןייוו סָאד טֶא 4 וד טסרעה --
 -סעלפ ַא ןעגיוא יד וצ וצ-טגעל ןוא עמַאמ יד םרעפטנע ױזַא

 ַא טנַארנימע ןייֵא ןעבענעג רהיא טָאה לערעטסעלפ סָאד ,לערעט
 -הנושמ טָאה רע .רענעש ןייק טשינ רהעז זיא רע .רעשרלעפ
 רעגייז םענעשעמ ַא טנָארט רע .ךיז ט'רוחב רע רָאנ ,ןהייצ עגדָאמ
 ףיוא לעגניר ןעדלָאג ַא ןוא ,רעקור ַא םימ םייק רענרעבליז ַא טימ
 "!רעביב , :ןעמָאנ םענעש ןייק טשינ טסייה רע .טנַאה רעד
 ,ערטסַאילַאח רעד טימ ןעּפרעװטנַא ןייק רעהַא רע זיא ןעמוקעג
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 -רַאפ גנידסלַא טָאה יז ױזַא יוװ ...ןערָאװעג קנַארק ןוא טלהיקרַאפ

 "עג ןיא עטַאט רעד ױזַא יװ ...ןעטַאט םעד ןעועטַאר יבא ,טפיוק

 רעדניק ייוצ טימ הנמלא ןייֵא ןעבילבעג זיא יז ןוא ןעברָאטש

 -עננירַא ,טכַאמעג הנותח ,םשה ךורב ,יז טָאה םענייא ...םימותי

 בורג יד ,ןענורעגסיוא זיא ץלַאמש יד ...בורג-ץלַאמש ַא ןיא ןעבעג

 סָאד טפיוקרַאפ ןעבָאה רימ ױזַא יו ,םעדכָאנ ...ןעבילבעגנ ןיא

 ןייק ךיז טזָאלעג ןוא ,בוטש עבלַאה רעזנוא ,תויח לעקיטש עטצעל

 ץינערג יד טע'בנג'עג ןעבָאה ריס ױזַא יו ,םעדכָאנ .,.עקירעמַא

 רערעטסניפ ַא ןיא ןערָאװעג טע'גרה'עג טשינ רעיש ,דָארב רעטניה

 "טעב סָאד ,סטוג לעסיב עצנַאג סָאד ןערָאלרַאפ ןעבָאה ןוא ,טכַאנ

 ַאזַא ןיא טנַאװעגטעב ןהֶא טציא ןוחט רימ ןעלעוו סָאװ -- טנַאװעג

 ,4 דנַאל טייוו

 "הרזע, יד ןוא ,"הרזע, רעד רַאֿפ עמַאמ יד ט'הנעט ױזַא

 קישטייז ןייליירפ) שיט ם'ייב טציז סָאװ ,?עדיימ סָאד ןוא ,טרעה

 עמַאמ יד סָאװ ,טרָאװ סכילטיא טביירשרַאפ ,(?עדיימ סָאד טסייה

 ןוא ןעלהעצרעד וצ ךָאנ טָאה עמַאמ יד .,ןיירַא ךוב ַא ןיא ,טגָאז

 :"הרזע, רעד ןופ רענייא רהיא וצ ןָא ךיז טפור ,ןעלהעצרעד וצ

 ? עקירעמַא ןייק רהיא טרהָאפ ,ָאזלַא ---
 : רימ ןעגָאז
 .עקירעמַא ןייק ,ץעּפוהעי ןייק טשינ ,ךיז טהעטשרַאפ ---

 : "הרזע, רעד ןופ סָאװ ,רענעי זנוא וצ ןָא ךיז טפור

 ? רָאטקָאד ם'ייב ןעוועג ןיוש רהיא טנעז ---

 : רימ ןעגָאז
 ? ךָאטקָאד רעסָאוװ ---

 : "הרזע , רעד ןופ סָאװ ,רענעי זנוא וצ ןָא ךיז טפור

 תישאר ,ךרוד ךיז טהעג .סערדַא ןייֵא רחיא טָאה טָא -
 .ןעגיוא ערעייַא ןעטכַארטַאב רע טעװ ,רָאטקָאד םוצ ,המכח

 והילא רעדורב ןיימ טוהט ,"ןעגיוא  טרָאװ סָאד טרעהרעד
 ...טנַאו יד יו טדיוט דרעוװ ןוא ןעמַאמ רעד ףיוא קוק ַא

 ...4 ןעקָארשרעד ױזַא ךיז רע טָאה סָאװ
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 זיא'ס זַא ,טניימעג ןעבָאה עלַא .ּפָאק ַא ןהִא ןעגנַאגעגמורַא זיא
 ןעטירד ן'פיוא .טשינ רָאג --- ףוס םוצ ! "יתשו, סיוא ,קע ןייַא
 .תינעת ַא ךָאנ יו ןעסעגעג ןוא טיורב ןעטעבעג "יתשו, טָאה גָאט
 יד, .הליכא רעד ןופ ןעטלַאה ייז ,עלַא בעיל ייז ןעבָאה ןעסע
 יסעּפ ,ןיילַא רעטומ יד ייז טפור ױזַא --- "עדערעשט עגירעגנוה
 ֿפעסיבא רָאנ ,עלהָאװ א רהעז ענידיא ַא זיא יסעּפ .סע טסייה
 לָאמ עבילטע ןיוש יז בָאה ךיא .סרעדייג יירד טָאה יז .קיד וצ
 ,"יתשו, ןהעזרעד לָאמנייא טָאה .רעיּפַאּפ ףיוא טּפַאחעגּפָארַא
 סָאד טָאה ןוא סטכעלהָאמעג סָאד רימ ייב טּפַאחעגסױרַא רע טָאה
 .טכַאלעג יִז טָאה .רענייז עמַאמ רעד טסעװַאקיצ ַא היוא ןעזיוװַאב
 טלָאװעג רימ רע טָאה ,והילא רעדורב ןיימ ןערָאװעג רחָאװעג זיא
 ,קילג ַא .ןיא רעגייטש ןייז יו ,"ךעלעשטנעמ,, יד דַאֿפ ןעלײטנייַא
 ,דניק ַא, .רימ רַאפ טלעטשעננייַא ךיז טָאה ןייֵלַא יסעּפ סָאװ
 ."ץרַאה סָאד ןעסעּפָא ךיז יאדכ טשינ ,שירַאנ ךיז טכַאמ ,יז טגָאז
 רָאנ בָאה ךיא בעיל יז בָאה ףיא ,יסעּפ ,יז לָאז ןעבעל גנַאל
 ,ןעּפרעװטנַא ןייק ןעמוקעג זיא יז זַא .ךיז טשוק יז זַא ,טנייפ
 טימ .דניק ןענייא ןייֵא יו ,ןעשוק טּפַאחעגמורַא ךימ יז סָאה
 טימ ,ךילטנייוועג ,עֶלַא ןופ רהעמ .טשוקעג ךיז יז טָאה ןעמעלַא
 םעד יװ ךיילנ זיא ,ןהעזרעד יז טָאה יז זַא עמַאמ יד .עמַאמ רעד
 ןיימ זַא ,טנייועצ ױזַא ךיז טָאה יז :טלעװ רענעי ןופ ןעטַאט
 טכאמ רהיא רעביא זַא ,ן'יסעּפ ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא והילא רעדורב
 ...רָאטקָאד םוצ ןהעג טשינ ןָאק ןוא ןעגיוא יד ןופ לת ַא עמַאמ יד
 ןייק רעהַא טמוק סע רע ,רעדעי זומ סָאד --- רָאטקָאד םוצ ןהעג
 ,ןערעדנַא ם'ייב טגערפ רענייא סָאװ ,עטשרע סָאד .ןעּפרעװטנַא
 טָאה סָאװ, ..."? רָאטקָאד ם'ייב ןעוועג ןיוש רהיא טנעז, :זיא
 טמוק עמ זַא ,"הרזע , יד וליפא ..,"? רָאטקָאד רעד םגָאזעג ךייֵא
 ןענעז רימ זַא .רָאטקָאד םוצ ּפֶא דלַאב יז טקיש ,ןהענ וצ רהיא וצ
 טלָאװעג סָאװ-רָאנ עמַאמ יד טָאה ,לָאמ עטשרע סָאד ןיהַא ןעמוקעג
 ןעוועג זיא ןַאמ רהיא ױזַא יו : חשעמ יד ןעלהעצרעד ןעביוהנָא
 ךיז טָאה רע ױזַא יװ ...להוש רעשי'בצק רעד ןיא ןזח ַא וימי לב
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 םָאד .ערטסַאילַאח רעד טימ טנַאקַאב ןיוש ךָאד טנעז רהיא

 טסייה רע) רעדניבנייַא םעד ןַאמ רהיא טימ יסעּפ הנבש רעזנוא זיא

 ,ייז ייב טָאה רעדעי סָאװ ,ךעלרעדניק טכַא ערעייז טימ ,(השמ

 .שינעמענוצ רעדנַא ןייֵא ,טפהעצרעד לָאמַא ןיוש ךייַא בָאה ךיא יו

 "נהעצ סָאד ,ןעיינ) ןערהָאי עניימ ןיא זיא עֶלַא ןופ רערענעלק רעד

 ןעמָאנ רע'תמא רעד ,טסייה סָאד ."יתשו, םהיא טפור עמ .(עט

 ,ןרעטש ן'פיוא ילַאנ ַא טָאה רע תמחמ רָאנ ,לעשרעה זיא רענייז

 טלַאה ךיא .."יתשו, ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ערעטלע יד םהיא ןעבָאה

 םנייו רע סָאװ ,רַאפרעד בעיל םהיא בָאה ךיא ."ץיתשו, ןופ

 יו וצ רע טמענ ,ןעגָאלש טשינ םהיא טלָאז רהיא ?עיפיוו .טשינ

 רע טָאה לָאמנייא .ליוק ןייק טשינ םהיא טמענ סע .םָאוש ַא

 רעד השמ ,עטַאט ןייז םהיא טָאה ,רודס ןעדמערפ ַא ןעסירעצ

 םעד ףיוא טדיינש עמ סָאװ ,לעטערב ן'טימ ןעגָאלשעג ,רעדניבנייַא

 .רדסכ גָאט ייווצ טקנערקעג טוג םעד ךָאנ טָאה "יתשו, .רעיּפַאּפ

 .עקלוב ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע זַא ,ןהעטשרַאפ טנַאק רהיא

 ,ענייז עמַאמ יד .ןעבעל ןייז ןופ ןעטלַאהעג טשינ ןיוש טָאה עמ

 רעטָאפ רעד ןוא ,טגײװַאב ןיוש םהיא טָאה ,יסעּפ הנבש רעזנוא
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 שידיא ַא ןעדער טרעה עמ ענענייא ןעשיווצ ,ןעשטנעמ ןעשיווצ

 -ימע יד ןעלָאז ןעבעל .ןעטנַארנימע יד יז טניימ סָאד .טרָאװ

 .שימייה יקַאט ךיז רימ ןעלהיפ ןעטנַארנימע ןעשיווצ ! ןעטנַארג

 .טסעג ןעבָאה רימ ןעלעו דלַאב טָא !ענעגייא ןעשיווצ טרפבו

 ,רעקעב רעד הנוי ,ןתוחמ רעזנוא טמוק תבש ךָאנ ,םשה הצרי םא

 ןעמוק לָאז ןענרָאמ-טנייה ,ןעטרַאװ רימ .דניזעגזיוה ןייז טימ

 טשרע טעװ ָאד טָא .ערטסַאילַאח רהיא טימ יסעּפ הנכש רעזנוא

 ןעביירשַאב ,םשה הצרי םא ,ךייַא ?עוװ ךיא .,החמש א ןערעוו
 .גנידסלַא
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 ןוא ךיז טימ ןעמונעג םהיא ןעבָאה ןוא טאהעג תונמחר םהיא ףיוא

 ךיז רע טָאה ָאד .ןעּפרעװטנַא ןייק ,רעהַא ןערהיפ וצ טכַארבענ

 ַא ןעבירשעגקעוַא "הרוע , יד טָאה ."הרי עד וצ ןעגָאלש-שד
 .ןערעטלע ענייז ןעכוזפיוא ןעמ טעװ רעמָאט ,עקירעמַא ןייק ףעידב

 סָאד .עטרַאקספיש ַא ףיוא ןוא רעפטנע ןייֵא ףיוא סָאד רע טרַאװ
 "וילק ַא ךָאנ זיא רע תמחמ ,עטרַאקספיש עבלַאה ַא ףיוא ,טסייה

 ךיז טלַאה רע יװ ,ןיילק ױזַא טשינ זיא רע ,טסייה סָאד .רענ

 ןייק שטָאח ,הוצמירב ןוש זיא רע זַא ,ארבס ַא זיא'ס ןיילק

 ןערָאװעג רהָאוװעג ןענעז .טשינ טָאה רע .טשינ רע טנעל ןיליפת
 טשינ טָאה ןוא לע'רוחב-הוצמדרב ַא זיא לעדנעמ זַא ,ןעטנַארגימע

 םהיא ןעמ טהעז סָאװ רַאפ : דלַאװג ַא ןערָאװעג זיא ,ןיליפת ןייק

 רימ ןעמ טהעז סָאװ רַאפ, :?עדנעמ טנָאז ? ןיליפת ןייק טשינ

 ןיֵא רענייא םהיא וצ ןָא ךיז טפור ..."?לעוויטש ןייק טשינ

 גונעג טשינ !ץענייש ,וד א, :ןעניוא עפראש טימ טנַארגימע
 רעד ..."? םינּפ-"תוזע ןייַא ךָאנ וד טזיב ,ריד רַאפ ךיז טגרָאז עמ

 ןיב ,טייברַאעג גנַאל ױזַא טָאה ןעניוא עפרַאש יד טימ טנַארגימע

 ןעבָאה ןוא טנעלענפיונוצ ךיז ןעבָאה ןעטנַארנימע ענירעביא יד
 םעד ןיא ןענירק וצ זיא גנידסלַא .ןיליפת רֶאּפ ַא טפיוקענ םהיא

 םישרדמ-יתב ןייק ָאטשיג זיא'ס ,רהיא טניימ רשפא .ןעּפרעװטנַא
 זיא ?הוש ןייא ! ןעלהוש ערעסָאװ ךָאנ ,ָאהַא ? ןעלהוש ןייק טימ

 !ןיינ ?ןעקרעט ןענװַאד ןעטרָאד ,טניימ רחיא .עשיקרעט ַא ָאד

 ףיוא רָאנ ,רימ סָאװ ,ןעדיא ענעגייא יד ,ןעדיא ןענוװַאד ןעטרָאד
 ןיא טשינ טהעטשרַאפ עמ .טרהעקרַאפ ,טסייה סָאד ,שיקרעט

 .לעדנעמ רבח רעיינ רעזנוא וצניהַא זנוא טָאה טרהיפעג ! טרָאװ

 ןענעז ,לעדנעמ ןוא רעסיורג רעד ?עטָאמ ןוא ךיא ,יירד עלַא רימ
 .טדָאטש רעד רעביא םורַא רימ ןעהעג געט עצנַאג .רבח ןערָאװעג

 טנעלפ ,ןעיוו ןיא רעדָא ,גרענמעל טימ עקָארק ןיא ,דָארב ןיא ,טרָאד
 ָאד .טירט ַא ףיוא ךיז ןופ ןעזָאלּפָא ןעבָאה ארומ עמַאמ יד ךימ

 ןענעז ,יז טנָאז ,טרָאד .טשינ ארומ ןייק יז טָאה ןעּפרעװטנַא ןיא
 ,יז טגָאז ,רימ ןענעז ,ןעּפרעװטנַא ןיא ,ָאד ןוא ,ןעשטייד עמַאס



242 
 םכולע"םולש

 ףיוא טשינ תונמחר ןייק טָאה יז זַא ,יז טגָאז ןעלעדלָאג וצ ןוא
 ! ןעגיוא לעסיב ןעגירעביא םעד ןופ לת ַא ךיז טכַאמ יז .ןילַא ךיז
 ןערערט ןוא ,רעטכעלעג ַא טימ עלעדלָאג ףיורעד רהיא טרעפטנע
 : ןעגיוא יד ןופ רחיא ךיז ןעסיג

 ןייז טימ רָאטקָאד רעד רימ טכַאמ ןעגיוא יד ןופ ?ת א --
 ...ןייוועג ןיימ טימ ךיא יו רענרע ,ןייטשיולב

 זַא ,וצ רחיא גָאז ךיא ןוא ,ןעלעדלָאג טימ ךיז ןענעגעזעג רימ
 .ןחעז לָאמ א רעדעיוו ַאד ךיז רימ ןעלעוו טייצ רעד ןיא ןעגרָאס

 םורפ ַא טימ עלעדלַאג טרעפטנע -- !םׂשֹה הצרי םא --
 ןוא רעניילק רעד לעטָאמ ,עדייב רימ ןוא .עטלַא ןייא יו ,םינּמ-
 "טנַא רעביא ןערעיצַאּפש ןהעג ךיז ןעזָאל ,רעסיורג רעד לעטָאמ
 .ןעּפרעוצ

 .ד

 רבח ןיימ ןוא ,רעניילק רעד לעטָאמ ךיא ,טסייה סָאד ,רימ
 ךָאנ ָאד ןעבָאה רימ .ןילַא טשינ ןענעז ,רעסיורג רעד לעטָאמ
 -נעמ טסייה ןוא ןהעציירד רחֶאי ַא ןופ לעננוי ַא ןיא רע .,רבח ַא
 ןייק גידנערהָאפ ,ןעּפרעװטנַא ןיא ןעבילברַאפ ךיוא זיא רע .לעד
 ,ךאז רעדנַא ןייֵא רעביא רָאנ ,ןעגיוא יד רעביא טשינ .עקירעמַא
 ,דנַאלשטייד ןיא ץינרע ,געוו ן'פיוא ןעריולרַאפ ןעמ טָאה םהיא
 המשנ יד ןעטלַאהרעד ךיז ייז ןעבָאה ,רע טלהעצרעד ,געוו ץנַאנ א
 רע טָאה .ןעצרַאה ן'פיוא טנערבעג םהיא טָאה ,גנירעה טימ רָאנ
 ןוא ,רעסַאװ קנורט ַא ןעּפַאח עיצנַאטס ַא ףיוא טּפַאחעגּפָארַא ךיז
 טלעג עקיּפָאק א ןהֶא ןוא טעליב ַא ןהֶא ןעקעטש ןעבילבענ זיא
 טנעקעג טשינ טָאה רע תמחמ ןוא .,בייל ן'פיוא דמעה ַא ןהֶא ןוא
 טָאה .ןעמוטש א רטפ טלעטשרַאֿפ ךיז רע טָאה ,ךַארּפש רעייז
 רע זיב ,קע ןייֵא טָאה טלעוו יד ואוו םרהיפעגסיוא םהיא ןעמ
 -נאגעגוצ רע זיא  ,ןעדיא ,ןעטנַארגימע עיטרַאּפ ַא ןהעזרעד סָאה
 ייז .ןעבָאה .השעמ עצנַאג יד טלהעצרעד ייז טָאה ןוא ייז וצ ןעג
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 עגירעביא עלַא טרימש רע סָאװ ,ןייטשיולב ןעבלעז ן'טימ ,יז טגָאז

 םענעגייא ןייַא ןעפיוק וצ טגָאמרַאפ ,עלעדלָאנ ,יז ןעוו .עקנַארק

 .טלייהעגסיוא ,יז טגָאז ,גנַאל ןיוש ךיז יז טלָאװ ,ןייטשיולב

 .יז ךיא גערפ --- ? עמַאמ-עטאט ענייד ןוא ,ונ ---

 ךיא .ןעבעל ַא טרָאד ןעכַאמ ייז .עקירעמַא ןיא ןענעז ---

 .לעווירכ ַא ייז ןופ ךיא בָאה טעמכ שרוח עלַא ,ףעירב ייז ןופ בָאה

 !רימ ןעייל ?ןענעייל טסנָאק ,העז ַאנ

 ךעלווירב טימ קַאּפ ןעצנַאג ַא םעזוב ןופ סױרַא-טמענ יז ןוא
 ךיא .לוק ַא ףיוא ךיוה ןענעייל רהיא ייז לָאז ךיא ,רימ טיג ןוא

 ןענעייל טשינ רעבָא ךיא ןָאק ,ןָאהטעג סיוועג רהיא סָאד טלָאװ

 .טנעיילעג סע ךיא טלָאװ ,טקורדעג ןייז ?לָאז'ס .סענעבירשעג ןייק

 .לעריימ ןייק טשינ זיא לעגנוי ַא זַא ,טגָאז ןוא רימ ןופ יז טכַאל

 זַא ,ארומ בָאה ךיא ! טלעוװ רעד ףיוא ץְלַא ןענָאק ףרַאד לעגנוי ַא

 "עג ןענעייל ןענָאק ןייז ןלעב ַא ךיא טלָאװ ,יִא .טכערעג ןיא יז

 ,ןעסיורג םעד לעטָאמ רבח ןיימ אנקמ ךיא ןיב ,יַא ! סענעבירש

 "רעד ןיוש ךייַא בָאה ךיא) ןעביירש ןוא ןענעייל ןָאק רע סָאװ

 ןענעיילרעביא ןעבענעג עלעדלָאג םהיא טָאה !(םהיא ןופ טלהעצ

 ייז טָאה .עקירעמַא ןופ רהיא טביירש עמ סָאװ ,ךעלווירב יד

 ןענעז ךעלווירב יד .רעסַאװ ַא יו טנעיילעג רעסיורג רעד לעטָאמ

 : רעטרעוו עניבלעז יד טימ ןוא ןושל ןייא טימ ןעבירשעג עֶלַא טעמב

 !וד טסלָאז ןעבעל ,עלעדלָאג עגיצרַאה ,עלעדלָאג ערעייהט ,

 רניק רעזנוא זַא ,עקירעמַא םעד ןיא ,ָאד ךיז ןענַאמרעד רימ זַא

 ךיז טסרעגלַאװ וד ןוא טנעה ערעזנוא ןופ ןעסירעגסיױרַא ןעמ טָאה

 טהעג ,ןעשטנעמ עטנַאקַאבמוא ןעשיווצ דמערפ רעד ןיא ןעטרָאד

 ַאד רימ ןעוהט טכַאנ יװ גָאט .ןעסיב רעד ָאד ןייֵא טשינ זנוא

 "וצ ןיא סָאװ ,ןרעטש ןעגיטכיל רעזנוא ףיוא ןענייוו ןוא ןענָאלק

 .רעטייוו ױזַא ןוא ?...ןעגיוא ערעזנוא ןופ ןערָאװעג ןעמונעג

 ,טנייוו עלעדלָאנ ןוא ,טנעייל ןוא טנעייל רעסיורנ רעד לעטָאמ
 טביוה ,קישטייז ןייליירפ סָאד טהעזרעד .ןעניוא יד ךיז טשיוו

 .גידנענייוו יז ןעכַאמ רימ סָאװ ,זנוא ףיוא ןעועזייב ךיז ןָא יז
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 רעדמעה ייווצ וצ טָאהעג ןעבָאה עֶלַא .תוכלמ-ידגב ןעוועג ןעמ
 ןייא טימ ןעצנַאנניא ןעבילבעג יז ןיא טנייה .ךיש עצנַאג ןוא
 ,יז טגָאז ,קישטייז ןייליירפ סָאד טשינ ןעוו .ךיש ןהִא ןוא דמעה
 טָאה קישטייז ןייליירפ סָאד .סיװרָאב ןעננַאנעג רָאג יז טלָאװ
 ענענייא ערהיא ןופ ךיש רָאֹּפ ַא ,יז טגָאז ,טקנעשענקעװַא רהיא
 -לָאנ טלהעצרעד רימ טָאה ױזַא ,ךיש עטוג ץנַאג ךָאנ .סיפ
 קישטייז ןייליירפ סָאד סָאװ ,ךיש יד ןעזיױזַאב רימ טָאה ןוא עלעד
 וצ לעסיב א רָאנ ,ךיש ענעש ץנַאג .טקנעשעגקעװַא רהיא טָאה

 געט עטשרע יד ןעגנַאנעגקעװַא זיא'ס ,רוציקב ...רהיא ףיוא סיורג
 ףרַאד עמ סָאװ ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,הרות-תחמש ןוא תוכוס
 -כרוד ךיז ןעלָאז ייז זַא ,ייז וצ ןעמ טגָאז .ףיש ן'פיוא ןעצעז ךיז

 ייז טָאה .רָאטקָאד םוצ ןעגנַאנעג ייז ןענעז .רָאטקָאד םוצ ןהעג
 טנוזעג עלַא ןענעז ייז זַא ,ןענופעג ןוא טכַארטַאב רָאטקָאד רעד

 עלעדלָאנ ,יז רָאנ .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ ןענָאק ןוא קרַאטש ןוא
 ףיוא ?סעמָאכַארט , טָאה יז לייוו ,ןערהָאפ טשינ ןָאק ,סע טסייה
 סָאװ טימ ,ןענַאטשרַאפ טשינ רָאג ייֵז ןעבָאה רעהירפ .ןעגיוא יד
 .טייקעצ טכער סָאד ייז ןעבָאה רעטעּפש טשרע .סָאד טסע ןעמ
 רָאנ ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןערהָאפ עלַא זַא ,ןעסייהעג טָאה סָאד

 ןערָאװעג זיא ,ןעּפרעװטנַא ןיא ,ָאד רעביא טביילב ,עלעדלָאג ,יז
 יירד ט'שלח'עג טָאה עמַאמ יד .גָאלק ַא ,רעמָאי ַא ,ןייוועג ַא

 טשינ ןעמ טָאה ,ָאד ןעביילב טלָאװעג טָאה עטַאט רעד ,לָאמ
 זיא .ןערָאלרַאפ ןעננַאגעג טלָאװ עטרַאקספיש עצנַאג יד .,טנָאקעג
 ,עלעדלָאג ,יז ןוא ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןערהָאפ ייז זַא ,ןעבילבעג
 "םעמָאבַארט , יר ןהעטשסיוא ךיז ןעלעוו סע זיב ָאד רעביא טביילב

 טלייה יז זַא ,רהָאי ַא דלַאב ןיוש ,ױזַא טָא ןוא ...ןעגיוא ערהיא ןופ

 קישטייז ןייליירפ סָאד .טלייהעגסיוא טשינ ךָאנ ךיז טָאה ןוא ךיז
 יז ?לייוו ,ןעגיוא ערהיא סיוא טשינ ךיז ןעלייה רַאפרעד זַא ,טגָאז
 רעדנַא ןײא רעביא זַא ,טנָאז ,עלעדלָאג ,יז רָאנ .רדסכ טנייוו
 ! ןייטשיולב ן'רעביא .ןעגיוא יד סיוא טשינ רהיא ךיז ןעלייה ךַאז

 ,ןעגיוא יד רהיא רע טרימש ,רָאטקָאד םוצ טמוק יז ןעוו ,לָאמ עלַא
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 יקַאט טרעהעג ךיא בָאה ױזַא ,ןעמונעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ

 -לָאג .טרעהעג סע ךיא בָאה לעדיימ ַא ןופ .ןעּפרעװטנַא ןיא ָאד

 רעטלע רשפא ,ןערהָאי עניימ ןיא זיא יז ,לעריימ סָאד טסייה עלעד

 .עטכישעג ענעש ַא זיא עלעדלָאג רעד טימ .רהָאי ַא טימ רימ ןופ

 רהיא טימ ךימ ךיא בָאה טנעקַאב ? ןעלהעצרעד ךייֵא ךיא ֿכָאז

 ."הרזע, זיא סָאװ טשינ ךָאד טסייוו רהיא רָאנ ."חרזע, רעד ןיא

 זיא ןעּפרעװטנַא ןיא "הרזע, יד .ןעכַאמ רָאלק ךייֵא ןעמ ףרַאד

 ןערָאװעג טכַאמעג ,ןעיוו ןיא ?ץנַאילֶא , רעד סָאװ ,ענעגייא סָאד

 סָאװ ,זיא קוליח רעד .ןעטנַארנימע יד רַאפ ,ןענעווטרעזנוא ןופ

 טרעה רהיא .הבקנ א "הרזע ,, יד ןוא רכז א זיא ?ץנַאילַא, רעד

 ןיוש רהיא טפרַאד .הרזע יד ,ץנַאילֶא רע ד טגָאז עמ זַא ,ךָאד

 ןענעז רימ דלַאביוװ ,ללכח ...רעישרעטנוא םעד ןעהעטשרַאפ ןיילַא

 רער ןיא ךיילג ןעגנַאנעג רימ ןענעז ,ןעּפרעװטנַא ןייק ןעמוקעגנָא

 העד ."ץנַאילֶא , רעד סָאװ ,סָאד טשינ ןזיא "הרזע, יד ."הרזע,

 "הרזע, יד ןוא ,סעקשעלָאה יוװ ױזַא ,ןעשטנעמ טפרַאװ ?ץנַאילַא,

 טליוו רהיא ןעוו רהיא וצ ןעמוק טנָאק רהיא .טשינ ךייַא טביירט

 רהיא לעיפיוו ץרַאה סָאד רהיא רַאפ ןערערסיוא ךיז טנָאק ןוא

 ַא ןיא ןעגָארטעגניײירַא דרעוו ,טדער רהיא סָאװ ,גנידסלַא .טליוו

 ,קישטייז ןייליירפ יז טפור עמ סָאװ ,לעדיימ ַא טציז עס .ךוב

 ,טגערפעג ךימ טָאה יז .לעדיימ ?הָאװ ַא רהעז .טביירשראפ ןוא

 ןופ רָאנ .עקרעקוצ ַא טקנעשעג רימ טָאה ןוא ,סייה ךיא ױזַא יוװ

 .לָאמ שרעדנַא ןייַא ןעלהעצרעד ךייַא ךיא לעװ קישטייז ןייליירפ רעד

 .ענטוק ןופ זיא יז .עלעדלָאנ זיא רעוו ,ןעגָאז ךייא ךיא ףרַאד טציא

 ,עמַאמ-עטַאט רהיא טימ ןערהָאידַא-רַאפ רעהַא יז זיא ןעמוקעג

 ןעבָאה .ןעזעוועג סָאד ןיא טייצ-תוכוס .רעדירב ןוא רעטסעווש

 "עג טגָאזעג ןעדיא עלַא ףיוא --- בוטזמוי ַא ,יז טנָאז ,טַאהעג ייז

 ןוא ,טכוזעג טשינ ייז ןעבָאה ןעקילג ןייק ,טסייה סָאד .ןערָאוװו

 טימ ךיילג ךיז טרעגלַאװעג .טקעלעג טשינ ייז ןעבָאה גינָאה ןייק

 ןעטרַאקסּפיש טָאהעג ייז ןעבָאה רַאּפרעד רָאנ .ןעטנַארגימע עלַא

 זיא טדיילקעגסיוא ןוא ,החּפשמ רעצנַאג רעד ףיוא עקירעמַא זיב
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 עמַאמ יד .עמַאמ יד רעסיוא ,עלַא .עלַא רעטכעלענ ַא סיױרַא
 זַא6 :טגָאז יז .ןענייוו רעסעב ?יוו עמַאמ יד .ןעבַאל טשינ ליוו
 ,יקַאט ךיז טנייוװעצ יז ןוא --- ?! רעטכעלעג םוצ זיא העוו ןוא ךָא

 זַא ,טסליוו וד ? טנייוועג טשינ גנַאל ןיוש טסָאה ?  ןיוש --
 רעביא םייהַא קירוצ ןעקישּפָא זנוא ןעמ לָאז ןיוש ןעפרעווטנא ןופ
 ...2 ןעגיוא ענייד

 עמַאמ רעד ייב ןוא --- והילא רעדורב ןיימ רהיא וצ טגָאז ױזַא
 רעד ףיוא יו רהעמ .ןעקורט ןעניוא יד טונימ ןייא ןיא ןערעוו
 רעדניק ייווצ ערהיא ףיוא תונמחר עמַאמ יד טָאה ןיילַא ענידיא
 -ניק יד ױזַא טנייווַאב עמַאמ יד סָאװ ,טשינ סייוו ךיא .ךַאבענ
 רעייז זַא !ךיליירפ ץנַאג ,ךיז טכַאד ,ןענעז רעדניק יד ?רעד
 ךיא ךיז ייז ןעכַאלעצ ,ןעטייקשירַאנ ןעדער ןָא םביוה עמַאמ
 זַא ,טלהעצרעד רימ ןעבָאה ייז .טנעקַאב ךיג ייז טימ ךימ בָאה
 .ןערהָאפ טשינ ליוו רעטומ רעייז רָאנ ,םיהַא קירוצ ייז טקיש עמ
 ,({ יח-יח-יח) רעסייק םוצ ,רעטָאפ רעייז וצ ,עקירעמַא ןייק ליוו יז
 רעד טימ יז טקיש עמ זא ,רחיא טגָאז עמ ןוא ּפִא יז ןעמ טרַאנ
 ,טרערעגנייא רהיא טָאה עמ ,(! יח-יח-יח) עקירעמַא ןייק ןהַאב
 ,(! יח-יח-יח) עקירעמַא ןייק ךיילנ ןענַאד ןופ ןהַאב ַא םהעג סע זַא

 .ג

 זיא ,ןעּפרעװטנַא םעד ןיא ןָא ךיז טהעז עמ סָאװ ,םישודח יד
 .ןענױשרַאּפ עיינ וצ-ןעמוק גָאט עלַא ! ןעביײרשַאב םוצ טשינ רָאג
 ןעמ טפור "סעמָאכַארט, .ןעגיוא עגידילַאק טימ ,ןעטסניימ םוצ
 רהיא ."סעמָאכַארט , ןייק ןיירַא טשינ טזָאל עקירעמַא .סָאד
 ןייז ךייַא טנָאק רהיא ,ןעטייקפַאלש דנעזיוט ןעבָאה ךייַא טגעמ
 "טעמָאבַארט , ןייק טשינ יבא ,טליוו רהיא סָאװ ןוא םוטש ןוא םורק
 ,םעד ןופ ?"עמָאכַארט , ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ .ןעניוא יד ףיוא
 ,טשינ ןייֵלַא טסייוו עמ ןַא ,ךיז טכַאמ לָאמַא .ןָא ךיז טמענ עמ סָאװ
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 הנוי ןתוחמ רעזנוא .בעיל בָאה ךיא יו יױזַא ,טנעכייצעגסיוא

 -ַאח רעד טימ יסעּפ הנכש רעזנוא  .ָאטשינ ךָאנ זיא רעקעב רעד

 ץיגרע ךיז ןעּפעלש  .ךָאנ ןערהָאפ ייז .טשינ ךיוא --- ערטסַאיל

 יד ןעגָאז ױזַא "?!םודס זיא דנַאלשטייד , ,דנַאלשטייד רעביא

 רעזנוא ! תוישעמ עניד'ארומ ןָא ךיז ןעלהעצרעד ןוא ןעטנַארנימע

 "עגקעװַא זנוא ייב טָאה עמ סָאװ ,טנַאװעגטעב ץטימ קילגמוא

 ,ןעקילגמוא יד ןענעקַא טנוה ַא זיא ,ץינערג רעד ףיוא טנע'חקל

 יַאב ךיז ןעבָאה רימ .ןעטנַארגימע יד ןופ ןָא ךיז טרעה עמ סָאװ

 אקוד ,שזיבשזעמ ןופ ענידיא ַא טימ עיצנַאטס רעד ףיוא ָאד טנעק

 עקירעמַא ןיא אקוד ןוא ,ןַאמ א אקוד טָאה יז .חנמלא ןייק טשינ

 ,רהֶאי ַא דלַאב ןיוש .ןַאמ רהיא וצ סָאד טָא טרהָאפ יז .ןיֹוש

 יד ואוו ןעווענסיוא זיא יז .,רעדניק ייווצ טימ ךיז טּפעלש יז זַא

 טשינ טרָאד לָאז יז ,טרָאטש ןייא ָאטשינ .קע ןייֵא טָאה טלעוו

 םיוק .ןעטעטימָאק עֶלַא טימ טנעירקעגרעביא ךיז טָאה יז ,ןייז

 ןוא ,ןעּפרעװטנַא ןייק ,רעהַא טּפעלשרַאפ ךיז יז טָאה תורצ טימ

 ,טניימ רהיא .טשיג יז ןעמ טזָאל ,ףיש ן'פיוא ןעצעז ךיז ?יוו

 רָאנ .קרַאטש ןוא טנוזעג !הליפח ?ןעגיוא ענידילַאק טָאה יז

 זַא ,ױזַא ,טסייה סָאד .ןעניז ם'נופ טרהירעג ?לעסיב ַא ןיא יז

 .שטנעמ ַא יװ ,גנידסלַא יז טדער ,ןעדער רחיא טימ טעװ רהיא

 ַא ןהֶא ןעביילב ןעמ ןאק ,טרָאװ ַא גָאז א ךייַא יז טוהט לָאמַא רָאנ

 רעיא זיא ואוו ; רהיא ייב טנערפ רהיא ,לשמ? .,גידנעכַאֿכ ךיוב

 טגָאז ? ןעטרָאד רע טוהט סָאװ .,עקירעמַא ןיא ;יז טגָאז ? ןַאמ

 ַא ןַאק יו :רהיא ךָאד רהיא טגָאז ...רעסייק טרָאד זיא רע : יז

 געמ עקירעמַא ןיא זַא ,ךייַא יז טרעפטנע ? רעסייק ַא ןייז דיא

 ךיז יז טָאה דַאז ַא ךָאנ ...? רהיא וצ סיּפע רהיא טָאה ,ונ ...ןעמ

 יז טסייה זנוא !טשינ טסע יז :ןיירַא ּפָאק ןיא ןעמונעגניירא

 ןערהירוצ טשינ ךיז ןעלָאז רימ ,ןָא זנוא טגָאז יז .ןעסע טשינ ךיוא

 טגערפ .גישיילפ ָאד זיא סגיכלימ סָאד תמחמ ,סגיכלימ ןייק וצ

 שיילפ סָאד :יז טגָאז ? שיילפ סָאד ןוא ,ונ : עמַאמ יד רהיא ייב

 רימ ןעסיש ...עװערַאּפ רָאנ ,גיכלימ טשינ ,גישיילפ טשינ ָאד זיא
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 טכהָאמענּפָא םהיא ,ןָאגַאװ ןיא גידנערהָאפ ,ךיא בָאה ,פעטפיטש
 ענעלָאװשעג יד טימ טלַאטשעג ןייז ןעצנַאנניא ,רעיּפַאּפ ףיוא
 טשינ םענייק סָאד לָאז רע ,ןערָאװשַאב םהיא בָאה ךיא .ןעקַאכ
 לעוו ,והילא רעדורב ןיימ ךיז טסיוורעד רעמָאט םורָאװ ,ןעזייוו
 רע טָאה יאדוא ?רהיא טניימ יו .ףוס ןעטסיוװ ַא ןעבָאה ךיא
 םהיא טָאה ןוא והילא רעדורב ןיימ וצ ןעגָארטעגּפָא ךיילג סָאד
 .ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג סטכעלהָאמעג סָאד זייוװדַאדוהט ַא ןעבעגעג

 ,ץיגרע רע זיא ואוו !טיײברַא ס'לעטָאמ ןייז ףרַאד סָאד --
 ? "ךעלעשטנעמ , יד טימ שטעלגומ רעד

 טשינ ךימ ןָאק ןוא ךימ טכוז ןוא והילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא
 רעיש רעוו ןוא סעציילּפ ס'עמַאמ רעד רעטנוא ץיז ךיא .ןעניפעג
 וצ ףיוא טרָא רערעסעב ןייק .רעטכעלעג רַאפ טקיטשרעד טשינ
 רעצנַאג רעד ןיא ָאטשינ זיא ,ןעמַאמ רעד ייב יװ ,ךיז ןעטלַאהַאב
 | ! טלעוו

 .ב

 ןעבָאה רימ .,ןעּפרעװטנַא ןיא ןיוש ןענעז רימ ,טָאנ ןעקנַאד
 רימ רעבָא ,ןערָאװעג ןעסירעגסיוא גונעג ,טעקצעהעגנָא טוג ךיז
 ! טדָאטש א סָאד זיא -- ןעגָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ ! ןעמוקעג ןענעז
 ! ?ֿפידבהל, ןעגָאז ףרַאד עמ .,טשינ סָאד טמוק ןעיוו וצ ,טסייה סָאד
 ןוא .ךיוא רענעש רשפא ןוא ,רעסערג ?לעיפ ןיא ןעיוו םורָאװ
 ןעּפרעװטנַא ןיא ָאד רעבָא זיא רַאפרעד .רערהעמ ךיוא ןעשטנעמ
 טשַאװ ןעסַאנ יד זַא ? שודח סָאד זיא סָאװ ,דלָאג יוװ ױזַא ,ןייר
 ךיא .ןעמ טגָאװצ רעזייה יד ןוא ,ןעמ טצוּפ ןערַאוטַארט יד ,ןעמ
 .ףייז טימ ייז טמייז עמ ןוא ייז טנָאװצ עמ יו ,ןהעזעג ןיילַא בָאה
 ,תוינסכא יד ףיוא ,טרָאד ,?שמל .םודעמוא טשינ ,טסייה סָאד
 ףרַאד סע יו ױזַא ןיא ,ןעטנארנימע עֶלַא טימ ןעהעטש רימ ואוו
 ,גישטילג ןוא ,סָאנ ןוא ,גיכיור ןוא ,גיטָאלב : טסייה סָאד .ןייז וצ
 .ךיליירפ .רעדימרַאה א טימ לעמוט ַא טימ דירַאי ַא ןוא ,גנע ןוא
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 יז "טעוועיִאוו, רימ טימ .חכמ א וצ וצ יז טנעפ שטָאח ,ךייוו יז

 ךיא זַא ,טסייו יז .הנותח רעד ךָאנ טונימ רעטשרע רעד ןופו

 יאמל ,רהיא ייב זיא גנידסלַא ןופ רעגרע .בעיל טשינ יז בָאה

 .סיוא יז ךַאל ךיא זַא ,קר רהיא ךיז טזייוו סע .רהיא ןופ ךַאל ךיא

 בָאה ךיא .ךַאל ךיא זַא ,רחיא ייב טסייה ,רהיא ףיוא קוק ךיא זַא

 ןיימ זַא ןוא ,ןעלהָאמ בעיל בָאה ךיא זַא ,טלהעצרעד ןיוש ךייַא

 -סיוא ןעטלעמונא ךיא בָאה .,רַאפרעד ךימ טגָאלש והילא רעדורב

 ףיוא דיירק טימ .סםופ ןעסיורג גיד'ארומ ַא ,סופ א טלהָאמעג

 טפרַאדַאב רהיא טָאה .טלהָאמענסױא םהיא ךיא בָאה דרע רעד

 ךיז טָאה ,סע טסייה הכרב ,יז ! ןָאהטעג ךיז טָאה'ס סָאװ ןהעז

 רַאפ .סופ רהיא טלהָאמעגסיוא ךיא בָאה סָאד זַא ,טעּפעשטעגנָא

 עסיורג עכלעזַא טשינ טָאה רענייק לייוו ? סופ רהיא סיּפע סָאװ

 רהיא .ןהעציירד רעמונ יז טגָארט ןעשָאלַאק .הכרב יװ ,סיפ

 "נעב ַא טלעטשעגוצ רימ יז טָאה ...! ןעשָאלַאק רָאּפ ַא ןהעז טלָאז

 ףיוא והילא רעדורב ןיימ ךיז טָאה .והילא רעדורב ןיימ וצ עלעק

 : ךילטנייוועג יוו ,ןעירשעצ ריס

 ענייד וצ ןעמונעג רעדעיוװ ןיוש ךיז טסָאה ? ךעלעשטנעמ ---

 ..4 ךעלעשטנעמ ןעלהָאמ ,קיטש עטלא

 ! שטנעמ ַא ןערָאװעג םהיא ייב ןיוש זיא סופ ַא ןופ ! ןיוש

 עגושמ ייז ןופ ןָאק עמ .,.! "ףעלעשטנעמ , --- שטנעמ ַא ןופ ןוא

 רימ ייב דרעוװ רעטייוו סָאוװ זַא ,ןייז הדומ ךימ זומ ךיא ...! ןערעוו

 .רעקרַאטש ןוא רעסערג ךעלעשטנעמ ןעלהָאמ ןופ תאלוח סָאד

 סָאד טָאה רימ .לעטפיטשיילב גיברַאפ ַא טּפַאטרעד בָאה ךיא

 ,רענעגייא רעד טָא .לעגנוי ַא ס'טנארנימע ןייֵא טקנעשעגקעװַא

 ,"רָאטַאנרעבוג, ַא טלעטש עמ ױזַא יוװ ,ןעזיװַאב רימ טָאה סָאװ

 בָאה ךיא .יירעדערכיוב ןופ ץנוק יד ךימ טנערהעלעגסיוא ןוא

 ןעפור .לעטָאמ ךיוא טסייה רע .םהיא ןופ טלהעצרעד ןיוש ךייַא

 רעד לעטָאמ ןעמ טפור ךימ ןוא ,רעסיורג רעד לעטָאמ םהיא רימ

 ! ןפוא רעדנַא ןייֵא ףיוא רָאג רבח ןערָאװעג ןענעז רימ .רעניילק

 "יילב עניברַאפ סָאד טקנעשעגקעװַא רימ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד
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 פעבייט בייוו ס'יניּפ ןוא ,הכרב ןירעגעווש ןיימ טגָאז ױזַא
 ,טגָאזעג ךייא ךָאד בָאה ךיא .עקשטידניא ןייא יו ,ןַא ךיז טזָאלב
 טדער ןוא ןָא ךיז יז טזָאלב -- סיּפע דלַאב ,עבט ַא טָאה יז זַא
 ,יז טגָאז ?נורב וד טזיב סָאװ :יניּפ רהיא ייב םגערפ .טשינ
 טסנעק וד :יניּפ רהיא וצ טנָאז .רעדנעלגנייא טנייפ טָאה יז זַא
 :יז טגָאז ?רעעדנעלננייא ןייֵא ןהעזעג ןוד טסָאה ואוו ? ןעד ייז
 ? רעדנעלגנייא ןייֵא ןהעזעג וד טסָאה ואוו ,וד ןוא ,ונ

 עקירעמַא ןייק עֶלַא ןערחָאפ רימ ןַא ,טביילב סע ,רוציקב
 ןערהָאפ לָאז עמ ,סיוא טשינ טכַאמ רימ ייב .ןעּפרעװטנַא ףיוא
 רעזנוא ןוא ךיא .עקירעמַא ןייק יבַא -- ץַאלּפעצָאה רעביא ןליפא
 -עלַא ןופ רחעמ עקירעמַא ןייק ךיז ןעסייר עדייב רימ -- יניּפ רבח
 .טלעוו יד יװ ,טוג ןייז ןעטרָאד טעװ זנוא זַא ,ןעלהיפ רימ .ןעמ
 ןערהָאפ רימ :טגָאז רע .והילא רעדורב ןיימ וצ תונעט טָאה יניּפ
 :והילא םהיא טגָאז .טרָא ןייא ףיוא ןעהעטש ןוא --- ןעדהָאפ ןוא
 יו :יניּפ טגָאז !הילפ !ףױל !רהָאפ ? וצ ךיד טלַאה רעוװ ,וג
 -ימָאק עלַא טימ ןענעקַאב ךיז ליוו עמַאמ ןייד זַא ,ןעהילפ ךיא ןָאק
 טנָאז ןוא עמַאמ יד טרעהרעד 1 טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןעטעט
 יו ,הצע ןייֵא רימ בעג ָאט ,םכח ַאזַא ַאי טזיב וד זַא : ן'יניּפ וצ
 ָאד ...2 טנַאװענטעב ןהֶא עקירעמַא ןייק ןעמוק רימ ןעלָאז ױזַא
 רעזנוא .רבח רעדעיוו דרעוװו עמ ןוא ,ןוׁשֵל ןהֶא יניּפ ןיוש טביילב
 ןענָאק רעבייוו יד .ןעדיישעצ טשינ זנוא טימ ךיז ןָאק יניּפ רבח
 עמ ,טסייה סָאד .רערעדנַא רעד ןחֶא ענייא ןעבעל טשינ ךיוא
 סע .,ךעלטרעווכעטש ךיז טגָאז עמ ,טפָא ץנַאג ןליפא ךיז .טנעירקס
 דלאב רעבָא ךיז טעב עמ .ךיוא שטעּפ וצ טעמכ לָאמַא טהעגרעד
 טימ הכרב ןירעגעווש ןיימ טלָאװ ,עמַאמ יר טשינ ןעוו .רעביא
 -ענסיוא טשינ טפאשדניירפטוג עגנַאל ןייק לעבייט בייוו ס'יניּפ
 ַא סרעיילש ייווצ גָאט עלא ןעוועג ייז ייב טלָאװ סע .ןעטלאה
 ,ךיז ףיוא ןיילַא טגָאז יז .ןירעגעווש ןיימ ,טּפױהרעביא .ןעשָארג
 ,טונימ עטבעלש יד ןָא טמוק סע זַא רהיא ,עלעבעווש ַא זיא יז זַא
 דרעוו םורַא עלייוו ַא ןיא .עטאלב רעד טימ ןעכַאמ ךייא יז םעוו



 צטזזז

 ןעּפרעװטנַא ןופ רעדנואוו

 .א

 -רעװטנַא ןעסייה לָאז טדָאטש ַא ,לָאמַא טרעהעג טָאה רהיא

 "ניהַא רימ ןערהָאפ ,טלעוו רעד ףיוא טדָאטש ַאזַא ןַאהרַאפ ? ןעּפ

 ,ןתוחמ רעזנוא לייוו ? ןעּפרעװטנַא ןייק רימ ןעמוק יוװ .ןצוצ

 ןייק טרהַאפ ,רעקעב רעד הנוי ,רהעווש ס'והילא רעדורב ןיימ

 ןיא זיא עטַאט רהיא זַא ,טרעהרעד .,ןעּפרעװטנַא ףיוא עקירעמַא

 זלַאה ןעגָאלש ןעמונעג הכרב ןירעגעווש ןיימ טָאה ,ןעּפרעװטנַא

 רעהירפ .ןעּפרעװטנַא ףיוא ןערהָאפ ךיוא ןעלָאז רימ ,ןעקַאנ ןוא

 ןעמָאנ רעד .וליפא ןערעה טלָאװעג טשינ טדָאטש רעד ןופ יז טָאה

 "טנַא ןיא טבעילרַאפ ךיז יז טָאה טציא ,ןעלעפענ טשינ רהיא זיא

 ןעלײטּפָא ןעזומ ךיז טעװ רע זַא ,טנָאז יניּפ רבח רעזנוא ! ןעּפרעװ

 .ןָאדנָאל ןייק ךיילנ ןעיוו ןופ ןערהָאפ רעסעב ?יװ רע .זנוא ןֹופ

 טקעמש ,רע טגאז ,ןָאדנַאל .ןאדנָאל ןייק ,רע טגָאז ,םהיא טהיצ סע

 עגידלעטסעק ...רָאה עלעג ...רעדנעלגנייא : עקירעמַא טימ ןיוש

 ! טלעוו רעדנַא ןייֵא רָאג זיא'ס ...ןעזיוה

 טימ רעדנעלגנייא ענייד וצ דייהרעטנוזעג ריד עשז-רהָאפ ---

 ןעלעוו רימ ןוא ,ןעזיוה עלעג יד טימ ןוא רָאה עגידלעטסעק יד

 .ןעּפרעװטנַא ףיוא עקירעמַא ןייק ןערהָאפ ךיז
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 ןעּפרעװטנַא ןופ רעדנואוו
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 ךיא ?"ץנַאילֶא , רעד ָאד זיא ךייַא ןופ רעוװ ,רימ טנָאז --
 רימ ייב ןעמ טָאה טנַאװעגטעב עצנַאג סָאד ,ןעדָאש ַא טַאהעג בָאה
 ףימ טכַארבעגמוא טשינ רעיש ןוא ,ץינערג רעד ףיוא ןעמונעגוצ
 ןַאמ ןיימ ,ךַאבענ םימותי ,ייז ןענעז סָאד טא ,רעדניק עניימ טימ
 ...ןימי ?לכ ןזח א ןעוועג ,דייהרעגנוי ןעברָאטשעג זיא

 רענייא .טרָאװ ַא ןעדער טשינ יז ןעמ טזָאל רעטייוו ןוא
 טדער רע ריהט רעד וצ רהיא טזייוו ןוא לֵאש רעד ייב יז טהיצ
 פיו עמַאמ יד .ןהעטשרַאפ וצ רעווש עס סָאװ ,ןושל ַא ףיוא
 יז .טכער רהיא ןעמוקַאב טשינ טעוװ יז ןיב ןעטערטּפֶא טשינ
 : טנָאז

 רעסעב טדער רהיא ? שטייד ףיוא רימ וצ רהיא טדער סָאװ ---
 ןעלהעצרעדסיוא ךייַא ךיא לעװ ,ןושל ןעגייא רעזנוא ףיוא רימ טימ
 ָאד זיא ךייַא ןופ רעוװ ,רָאנ רימ טגָאז רהיא .,..ץרַאה רעטיב ןיימ
 ...1 ?ץנַאילַא , רעד

 -רעביוא רעד .,ןהעג רימָאל טמוק ,ךימ טגלָאפ ! רעגעיווש ---
 ןוא ,"ץנַאילַא , םעד ןהֶא רעהַא זיב טרהיפענסיוא זנוא טָאה רעטש
 -סיוא אמתסמ ךיוא רעטייוו זנוא רע טעוו ,ןעיוו טדָאטש רעד ןהָא
 ,רעטָאפ א זיא טָאנ .ןערהיפ

 עמַאמ יד ןוא ,עמַאמ רעד וצ הכרב ןירעגעווש ןיימ טנָאז ױזַא
 ; רחיא טרעפטנע

 ןעיװ !ןהעג רימָאל טמוק !דניק ןיימ ,טכערעג טזיב --
 ..,רעטָאפ ַא זיא טָאג ןוא טדָאטש ַא זיא
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 ןעמ ףרַאד ,בוטש ַא וצ וצ-טמוק עמ זַא סָאװ ,טשינ רהיא טלעפעג

 לָאז עמ יבַא ?טגנילק עמ זַא ,ךימ טרהַא סָאװ .ןעגנילק רעהירפ

 רהיא .ךיג יױזַא טשינ טנעפע רעבָא "ץנַאילַא, רעד .ןענעפע

 ,םניימ רהיא .טייצ טָאה רע --- דייחרעטצעזעצ ןעננילק טגעמ

 -נַארגימע ךָאנ ָאד ןעהעטש זנוא ץוח ַא ?עגיצנייא יד ןענעז רימ

 ןעקוק ןעטנַארגימע יד .?ץנַאילֶא, םוצ ךיוא ןעפרַאד ייז .ןעט

 טעװ רשפא ,לעסיבַא ךָאנ טגנילק , .ןעגנילק רימ יו ,זגוא ףיוא

 ןעגָאז ױזַא .,."? קילג רהעמ רהיא טָאה רשפא ,ןענעפע ךייַא ןעמ

 ן'פיוא טונ ייז זיא'ס ,םינּפַא .ןעכַאל ןוא ,ןעטנַארגימע יד ,ייז

 ןעהעטש סע .ןעטנַארגימע עיינ וצ-ןעמוק לָאמ עלַא .ןעצרַאה

 ןוא ןעדיא :ןעטנַארגימע לעסיב שביה ַא ןיוש סַאג רעד ףיוא

 ךס ַא זיא'ס זַא ,בעיל בָאה ךיא .רעדניק עניילק ןוא רעבייוו

 טימ ןעגָאלשרעביא טשינ ןעלָאז רעדניק עניילק יד .ןעשטנעמ

 "רַאפ ןוא ןעטלעש טשינ ייז ןעלָאז סעמַאמ יד ןוא ,ןייוועג רעייז

 ,טָאג ןעקנַאד ,ךיליירפ ץנַאג ןעוועג ָאד טלָאװ ,רעליימ יד ןעּפוטש

 -זַאל ַא ןעבעגעג ךיז ןעבָאה עלא .ריהט יד טנעפעעג טָאה עמ

 ריהט רעד ףיוא סָאװ ,קילג ַא .ןערעוו וצ טקיטשרעד ףיוא ןיירַא

 ןוא םינּפ טור ַא טימ ,לעטיה ַא ןּזָא שפנ א ןעזיװַאב ךיז טָאה

 -נייא ןערעדיילש ןעמונעג זנוא טָאה ןוא ,עדרָאמ רעטלָאנעג ַא טימ

 ַא ,ענייא .סעקשעלָאה יד יוװ ױזַא ,סױרַא ןעסיורד ןיא זייווניצ

 זַא ,סױרַא-ףרָאװ ַאזַא טגנַאלרעד רע טָאה ,דניק ַא טימ לעבייוו

 יד ןעבילקעג יז טלָאװ ,והילא רעדורב ןיימ טימ ךיא טשינ ןעוו

 סע  .לָאמ יירד טרחעקעגרעביא ךיוא ױזַא ךיז טָאה יז .ןהייצ

 דניא זייווגיצנייא עלַא ןירַא ןענעז רימ זיב ,טרעיודעג גנַאֿל טָאה

 ַא ןעביױהעגנָא ךיז טָאה ָאד טשרע ןוא .ןיירַא בוטש ןיא גינעוו

 ןעכירק עלַא .רעהירפ ןעדער ןעליוו עֶלַא !ינעטַאט --- הנותח

 עטעקַאנ טימ ןעשטנעמ ןעציז ןעשיט יר ייב ,ןעשיט יד וצ ךיילנ

 .ןערַאגיצ ןערעכיור ןוא ,ןעכַאל ןוא דרעב עטלָאנעג טימ ןוא ּפעק

 עמַאמ ןיימ .טשינ ךיא סייוו --- ?ץנַאילֶא , רעד זיא ייז ןופ רעוו

 :ייז וצ ט'הנעט ןוא טהעטש יז .טשינ ךיוא טסייוו
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 "ץנַאילא , ץפיוא ןענעז ןעטנַארגימע עלַא !ץנַאילא !ץנַאילַא
 רעד .טינ טשינ רָאנ טוהט "ץנַאילא , רעד זַא ,ןענָאז ייז ! ןייב
 .ןעשטנעמ ַא ףיוא טשינ תונמחר ןייק טָאה ,ייז ןעגָאז ,?ץנַאילַא ,
 םוצ ןעהעג גָאט עלַא .ןעדיא ַא טנייפ טָאה "ץנַאילא , רעד
 ןעמוק ןוא .יניּפ רבח רעזנוא ןוא והילא רעדורב ןיימ ?ץנַאילַא,
 ,דָאב-ץיווש ַא ןופ יו לָאמ עלַא ןעטרָאד ןופ ןהעג וצ

 .והילא טגָאז -- ! ןעדניצנָא ךיז רע זָאל --
 .יניּפ טגָאז --- ! טכיל ַא יװ ,ןענערב רע זָאל ---
 --- ! ײץנַאילֶא , ן'טימ ןעסעומשסיוא ךיז ךימ רעסעב טזָאל ---

 .טנַאה ַא רַאפ ךימ טמענ יז ןוא עמַאמ יד טגָאז
 ןֹוא ,ךיא ןוא עמַאמ יד  :"ץנַאילֶא , םוצ עלַא ןעהעג רימ

 רָאפ ךיז טלעטש רימ ,?לעבייט ןוא ,הכרב ןוא ,יניּפ ןוא ,והילא
 רעטיוד ַא טימ ןוא לעטרַאג ַא טימ ןוא דרָאב ַא טימי ?ץנַאילא , רעד
 ןיילַא ךיא סייוו -- זָאנ רעטיור ַא טימ סיּפע סָאװ רַאפ ,זָאנ
 ךיא בָאה "ףקות-הנתנו, םעד 4? "ףקות"הנתנו, רעד יאמל .טשינ
 זַא ,סיוא רימ ךיז טלהָאמ ,ןעגעווטסעד ןופ ? לָאמַא ןהעזעג ןעד
 ַא טנַארט ,ןעגיוא עגידנעצנַאלג עזייב טָאה רע :םהיא ןעק ךיא
 .טנַאה רעד ןיא קישטנַאק ַא טלַאה ןוא קעשַאד ןעטיירב

 טָאה הכרב ןירעגעווש ןיימ !  ןעגנַאנעגנָא ךיז רימ ןעגעז ,יוא
 ןיא ןעכעטש ױזַא םהיא לָאז'ס ,"ץנַאילא , םעד טעוועשטניוועג
 טלָאװ ,רעקניל רעד ןיא רהיא טכעטש סע יװ ,טייז רעטכער רעד
 ! טדָאטש קע ןיא רחָאי עצרַאװש ידלַא וצ ןעבילקרַאפ טשינ ךיז רע
 ןיא טציז רע .?ץנַאילֶא , םוצ ןעמוקעג רימ ןענעז תורצ טימ םיוק
 ַא ןהֶא רָאנ ."ןערָאװעג טגָאזעג ןעדיא עֶלַא ףיוא, -- בוטש ַא
 בעיל טָאה ןעיו .ןעפיוה ןייק ןופ טשינ טלַאה ןעיווװ .ףיוה
 ייז רָאנ .ןעריהט עטרעּפמולענמוא טימ רעטסנעפ עטיירב-הנושמ
 עמ ,םינּפַא ,ארומ ןעבָאה ייז , .ןעסָאלשרַאפ ןעריהט יד ןעטלַאה
 .הכרב ןירעגעווש ןיימ טגָאז ױזַא ?? ןענע'בנג'קעווש טשינ יז לָאז
 סע ! ךיוא ןעיוו ףיוא ןחמוא ןייַא ןעפראוועג ןיוש םָאה יז ,ןיוש



 207 רעטָאפ ַא ןוא טָאג ןוא טדָאטש ַא זוא ןעיוו

 ,לעטָאּפַאק לעטָאמ :רע טנָאז .לעטָאמ :ךיא גָאז ? ךיא סייה

 סָאװ :ךיא גָאז ,לעטָאנַאק ץרא ,לעטָאס ףסוי ,לעטָארד לעבָארד

 שטָאח ,דלָאי ַא טזיב וד זַא ,טסייה סָאד :רע טגָאז ? סָאד טסייה

 א ףיוא ןלעב ַא וד טזיב רשפא .לעטָאמ ךיוא סייה ןיילַא ךיא

 רעהַא םוק ; רע טגָאז ? טשינ סָאװ רַאפ : ךיא גָאז ? רָאטַאנרעבוג

 .ןעגנַאנעגוצ ךיא ןיב .,ןעזייוו ריד ךיא לעוו ,רעטנעהענ לעסיב ַא

 ןעהעזרעד טָאה .ןעלַאפעגרעדינַא ךיא ןיב .ןעזיוועג רימ רע טָאה

 ןיימ ןעפיול וצ ןעמוקעג זיא .דלאווג א טכַאמעג ןוא עמַאמ יר

 ! ןעבעגעג םהיא טָאה ןוא והילא רעדורב

 רע .רבח םהיא טימ ןערָאװעג רימ ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ

 ךס א ךָאנ ,"רָאטַאנרעבוג , םעד ץוח ַא ,טנערהעלעגסיוא ךימ טָאה

 "רהעלסיוא ? סָאד טנעק רהיא .,יירעדערכיוב ,רענייטשַא .ןעבַאז

 עמ .ןערָאבעג ןייז ןעמ פרַאד וצרעד .,ךילנעממוא זיא ךייֵא ןעגנ

 ןוא ,רבא ןייק טימ ןערהיר טשינ ,וצ ליומ סָאד ןעטלַאה ףרַאד

 ןעלָאז עלַא זַא ,ױזַא ,ריזח ַא יו ןעקורח רעדָא ,טנוה ַא יוװ ןעליב

 ערעזנוא ןעקָארשעגרעביא גונעג בָאה ךיא .,שיט ן'רעטנוא ןעכוז

 ןופ עבט א טָאה ,ךָאד רהיא טפייוו ,חכרב ןירעגעווש ןיימ ,טייכ

 ןוא שיט ן'רעטנוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעבָאה עלַא .ןע'שלח

 םעד ןעכוז ןעגיױבעגנָא ךיוא ךימ בָאה ךיא .ןעטעב יד רעטנוא

 גָאז ,ןעועג זיא סע .ןעליב וצ טרעהעגפיוא טשינ בָאה ןוא טנוה

 רעבָא ךיז טָאה והילא רעדורב ןיימ !  עידעמָאק ענייר א ,ךייַא ךיא

 רימ רע טָאה .רימ ןופ טסכַאװ סָאד זַא ,טּפַאחעג ףוסדלכ-ףוס

 ץנוק יד ןעפרָאװעגקעװַא ךיא בָאה ןָא טלָאמעד ןופ !טלײטעגנייַא

 .יירעדעדכיוב ןופ
| 

 .ד

 טשינ ןעוו ,ןערחָאפעגקעװַא גנַאל ןיוש ןעיוו ןופ ןעטלָאװ רימ

 ךייַא ךיא ןָאק -- "ץנַאילא , רעד סָאד זיא רעװ ,"ץנַאילֶא , רעד

 ."ץגַאילַא, ם'נופ טדער עמ זַא ,רָאנ רעה ךיא .ןעגָאז טשינ גיטביר
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 -עג ךיא בָאה ױזַא .טשינ טייצ ןייק טרָאד טָאה עמ .גידנעּפאח
 סייוו ךיא .ןעטנַארגימע יד ןופ סנעגעוורעטנוא ןעלהעצרעד טרעה
 ךיא רעדייא ךָאנ ,ךיז טוהט עקירעמַא ןיא סָאװ ,גנידטלַא טעמב
 רעד רעטנוא ,ןעמ טנָאז ,ןעמ טרהַאּפ טרָאד .ןעוועג טרָאד ןיב
 סייוו -- סָאד טכַאמ עמ ױזַא יו .ןעבעל ַא טכַאמ עמ ןוא דרע
 רעביא-םענ ךיא .ןעסיוו ךיג סָאד לע ךיא רָאנ .טשינ ךָאנ ךיא
 ךיא ךַאמ ,לָאמ ןייא ןעשטנעמ א העז ךיא זַא ,ךיג רהעז ךַאז ַא
 -כָאנ ןעטלעמונַא בָאה ךיא .סעקוועשטשיּפ עלַא טימ ךָאנ םהיא
 ןוא ,לעצנעט ַא טימ טהעג רע ױזַא יו ,יניּפ רבח רעזנוא טכַאמעג
 ,ךיג טדער רע יוװ ןוא ,ןעגיוא עגיטכיזצרוק יד טימ םקוק רע יװ
 ןעטלַאהעג הכרב ןירעגעווש ןיימ ךיז טָאה ,ןעשקָאל עסייה טּפוז
 רַאפ ןענייוו ןעביוהעגנָא שזַא טָאה עמַאמ יד ןוא ,ןעטייז יד ייב
 טזָאל רע .טנייפ סָאד טָאה רעבָא וחילא רעדורב ןיימ ,רעטכעלעג
 דעדורב ןיימ טימ ךַאז ענדָאמ ַא .ןעביוהפיוא ּפָאק א טשינ ךימ
 םעד רימ טכַאמ ,ךימ טנָאלש ןוא -- בעיל ףימ טָאה רע ! וחילא
 יז .ןענָאלש ךימ לָאז רע ,טשינ םהיא טזָאלרעד עמַאמ יד . טדיוט
 | ; םהיא וצ טגָאז

 םעדכָאנ ייז וד טסעװ ,רעדניק ענעגייא רעהירפ בָאה --
 | ...ןעגָאלש

 ,רעגניפ ַא טימ ןערהירנָא ךימ רעדמערפ ַא ןעבורּפ רעבָא זָאל = |
 ןיֵא טָאה ןעטלעמונַא .ןעמענסױורַא ןעגיוא יד םענעי רע טעוו
 ,טסייוו רחיא .רָאטַאנרעבוג א טלעטשעג רימ לעגנוי ַא ס'טנַארנימע
 -סיוא ךייַא ךיא לעוװ טָא ? רָאטַאנרעבוג ַא ןעלעטש טסייה סָאוװ
 ןיא רעגניפ ןעבָארג םעד ןייַא-ץעג ַא טוחט עמ :ױזַא יו ,ןענרעק
 ןעשיווצ ןוא ןעּפיר יד ןעשיווצ טייז ןיא ךייַא טגנַאלרעד עמ ןוא ליומ
 סָאװ ,לעגנוי סָאד .תומה-ךאלמ ן'טימ ךיז רחיא טהעזרעד ,ךיוב
 רהָאי ַא ןופ שטַאגנוי ַא זיא ,רָאטַאנרעבוג ַא טלעטשעג רימ טָאה
 ןעגעמ ---- םירי .רֶאּפ א רע טָאה .ןעקַאב ענעלָאוװשעג טימ ףלע
 ,ןענעקַאב רימ טימ טלָאװעג ךיז טָאה רע !ןערַאדּפֶא םהיא ייז
 ױזַא יו ,ןָאהטעג .גערפ ַא ךימ טָאה ןוא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא
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 "עג רע טָאה ףוס םוצ .טכידרַאפ טָאה רע זַא ,טניימ יניּפ

 : ןענייוו וצ ףיוא טשינ טרעה עמַאמ יד .רעגרע ךס ַא טכַאמ

 ַא ,ריא רע'רשכ ַא ןייז טפרַאדַאב ןַאמ ןיימ טָאה יאדוא ---

 לעקיניזימ ןייז ידכב ,טלעוו רעד ןופ דייהרעגנוי ןהענ ןוא ,ןזח

 עקירעמַא ןיא ךָאנ ןוא ,רעטסוש ַא רעדָא רעדיינש ַא הלילח ןייז לָאז

 | ...? וצרעד

 זַא ,ןעסעגרַאפ טסָאה ? רעדעיװ ןיוש טסנייוו זד ? ןיוש ---

 ? ןעגיוא ןעמ ףרַאד עקירעמַא ןיא

 דלַאב טרעה עמַאמ יד ןוא ,והילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא

 .ןענייוו וצ ףיוא

 יב

 ןיוש לָאז ךיא יבא --- עקירעמַא ןיא ןייז טשינ לָאז ךיא סָאװ

 "עגּפָא ךיא בָאה ךיז ייב .תונכס --- ןיהַא ךימ טהיצ סע .ןייז

 "יש :ןעכַאז יירד סיוא ךימ ךיא ןערעל עקירעמַא ןיא זַא ,טכַאמ

 ןעק ןעכַאז יירד עלַא יד .ןערַאגיצ ןערעכיור ןוא ןעביירש ,ןעמ

 ןיא ןענעק סע ןָאק עמ יוװ ,טוג ױזַא טשינ רָאנ ,ךיוא טציא ךיא

 ,הירב ַא ןעוועג טגָאװ ךיא זַא ,ךיא סייוו ןעמיווש ףיוא .עקירעמַא

 זיא ךייט ןיא זנוא ייב .ןעמיווש וצ ואוו טַאהעג טשינ ךיא בָאה

 ן'טימ קעװַא ךיז טגעל רחיא זַא ,ךייט ןיא זנוא ייב .,ךילגעממוא

 רימ ךיוא .ןעסיורד ןיא סיפ יד ןענעז ,עטָאלב רעד ףיוא ךיוב

 רהיא זַא ,טרָאד .םי ַא זיא ,ןעמ טגָאז ,עקירעמַא ןיא !ךייט ַא

 קעװַא ךייַא סָאד טגָארט ,רעחנעּפ ַא טימ רעסַאװ ן'פיוא ךיז טנעל

 טָאה רענייק שטָאח ,ךיוא ךיא ןעק ןעביירש ! תוחור ידלַא וצ

 .רודס ןופ תויתוא עטקורדעג ביירש ךיא .טנערעלענ טשינ ךימ

 ,להָאמ ךיא .ןענעקרעד וצ רעווש זיא'ס זַא ,יוזַא ביירש ךיא

 --- ךיג ןעביירש ןעוועג ןלעב ַא רעבָא טלָאװ ךיא .ביירש ךיא טשינ

 .ךינ ןעמ טביירש ,ןעמ טגָאז ,עקירעמַא ןיא .טשינ ךיא ןָאק

 ,רניושעג ןוא ךיג ,ןעמ טגָאז ,ןָאהטעג ןעטרָאד דרעו גנידסלַא
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 לעטפיטשיילב ַא טימ ןיוש ךיא להָאמ טציא ןעגָאלשעג ךיוא ךימ

 .ןענָאלש רעטייוו ךימ ןעמ ליוו --- רעיּפַאּפ ףיוא

 ...9 "ךעלעשטנעמ , יד וצ ךיז ןעמונעג רעדעיוו ןיוש טפָאה ---

 ,ןעטענק רַאפ יװ ,יױֹזַא טשינ ךימ ןעמ טגָאלש ןעלהָאמ רַאפ

 -'מיריזח םעד ןופ ןעכַאמ ןוא טיורב ךייוו ןעטענק עבט ַא בָאה ךיא
 יד רעביא רימ רע טיג ,טהעזרעד רע זַא והילא רעדורב ןיימ ,ךעל
 הע .,רימ רַאפ ןעלעטשנייַא ךיז ליוו יניּפ רבח רעזנוא רעגניפ

 | ; טנָאז

 רע זָאל ןעטענק רע זָאל ? םהיא וצ וד טסָאה סָאװ ---
 ! רעלהָאמ ַא לָאמַא ןייז טרעשַאב םהיא זיא רשפא ! ןעלהָאמ

 : רעטרעוו טימ טיש ןוא טרעהרעד והילא רעדורב ןיימ

 ןעוועגרימש טעװ רע ? שטענלומ ַא ? רעלהָאמ ַא ? סָאװ --
 ןהעגמורַא ? רעכעד ןעקסַאילפ ? טנעוו ןעשזָאגלַאװ 4? סרעטסיולק
 זָאל ?עלָאמס טימ הלגעילעב ַא יװ ,טנעה עטעקשטַאּפרַאפ טימ
 ,ןעמוק ןעלעוז רימ זַא .ןזח ַא ייב לערעגניז ַא ןייז רעסעב רימ רע
 .ןזח ַא ייב םהיא ךיא לעטשַאב ,עקירעמַא ןייק ,םשה הצרי םא
 .עמיטש-ָאנַארּפָאס א טָאה רע

 ןענעז עקירעמַא ןיא  הכאלמ-לעב ַא ייב טשינ סָאװ רַאפ ---
 | !עֶלַא ןעטײברַא עקירעמַא ןיא .תוכאלמדילעב עלַא

 טּפַאה .יניּפ רבח רעזנוא גָאז ַא טונימ א ףיוא ךיז טוהט ױזַא
 | :עמַאמ יד םהיא ףיוא ףױרַא ךיז

 -רעד טשינ ןעלעוו םיאנוש עניימ ? הכאלמדלעב ַא ? ױזַא --
 { הכאלמ-לעב ַא ןייז לָאז לעגנוי ס'נזח םעד יסייּפ זַא ,ןעבעל

 יניּפ .ןענַיו ןעביוהנָא ןיוש ליו עמַאמ יד זַא ,העז ךיא
 : טגָאז רע .ןערעפטנערַאפ ךיז ליוו

 רימ ןענרעל טָא יאמל !טנעז רהיא ענידיא ענדָאמ א --
 רעד .רעטסוש א ןעוועג זיא ןנחוי בר אנת רעד זַא ,ארמג רעד ןיא
 רחיא טפרַאד סָאװ רעדָא .דעימש ַא ןעוועג זיא קחצי בר אנת
 ַא עטַאט ןיימ ןוא רעכַאמרעגייז ַא רעטעפ ןיימ זיא טא ?ךס ַא
 ! קינַאכעמ
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 ןערעיצַאּפש ריס .טשינרָאג ?ןעיוו ןיא רימ ןעוהט סָאװ

 ןהעז טלָאז רהיא !רעביטש ,יִא ! ןעסַאנ ,יִא .ןעסַאג יד רעביא

 -צַאצ ! ןעכאז טנייה * רעטסנעפ ןייק טשינ ,ןעלנעיּפש ! רעטסנעפ

 רעטסנעפ ןעדעי ייב טעמבכ !גנורעיצ !םילכ !םישובלמ !סעק

 ,רימ .ןעפערטנָא ןָאק עס לעיפיוו ,ןעצַאש קעװַא ךיז רימ ןעלעטש

 ןענָאמרַאפ ךיז ןעוועשטניוו רעבייוו יד ןוא ,ןעצַאש ,ןעליבסנַאמ

 טימ ןעיוו טדָאטש יד ןָא טפערט עס סָאװ ,םעד ןופ בלאה שטָאה

 טכַאלעצ ..תורוחס יד טימ ןוא ןעבלעוועג יד טימ ןוא רעזייה יד

 | : טגָאז ןוא יניּפ ךיז

 זיא ,קלח-טנהעצ ַא שטָאח ןעשטניוו ךיז טגעמ רהיא ---

 - .גונעג ךיוא

 ?טשינ ייז טסניגרַאפ וד ? בלַאה זַא ,ךיד סרהַא סָאװ --- |

 סָאד ךיז טהערד ןוא והילא רעדורב ןיימ םהיא וצ טגָאז ױזַא

 טָאה עקירעמַא ןייק העיסנ רעזנוא ןופ טייצ רעד ןיא .,?עדרעב

 .ןָאהטעג סכַאוו א קרַאטש והילא רעדורב ןיימ  ייב ?עדרעב סָאד

 ַא ןיב ךיא .םעזעב ַא יװ סיּפע .,ןָאהטעג סכַאװ ַא ענדָאמ ןוא

 בָאה ךיא ,רעיּפַאּפ ףיוא ּפָארַא-םענ ַא ןעבענ םהיא ןעוועג ןלעב

 .רעיּפַאּפ לעקיטש ַא ףיוא טלהָאמענּפָא ךיוא ן"יניּפ ןעטלעמונַא

 לעקיטש ַא טימ טּפַאחענּפָארַא ךיא בָאה הכרב ןירעגנעווש ןיימ ןוא

 ,ןילַא יז .קסּפ ןע'סואימ ַא טּפַאחעג ךיא בָאה .שיט ן'פיוא דיירק

 ַא ןיא יװ טנעקרעד ךיז טָאה ןוא ןהעזרעד טָאה ,סע טסייה הכרב

 ןופ ךיא בָאה .והילא רעדורב ןיימ ןעפורענוצ יז טָאה .לעגעיּפש

 םעד טכאמעג רימ רע טלָאוו ,עמַאמ יד טשינ ןעו ! טַאהעג םהיא

 .ןעלהָאמ ךימ טהעזרעד רע ןעוו ,לָאמ עלַא ךימ טגָאלש רע .טדיוט

 ךיא געלפ רעהירפ .ןָא זייוודניק ןופ בעיל ךיא בָאה ןעלהָאמ

 ךימ ןעמ טָאה ,טנעוו עסייוו יד ףיוא ליוק עצרַאװש טימ ןעלהַאמ

 .ןעמ טָאה ,ריהט רעד ףיוא דיירק טימ --- םעדכָאנ .ןענַאלשעג
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 בייוו ןענייא ןייז ףיוא וליפא .םהיא ייב ךיז טמַארג גנידסלַא
 ףיא סע ןעק ךיא ,?עדעיל ַא טכַאמעג ךיוא רע טָאה לעבייט
 ; נינעווסיוא

 ,לעבייוו ַא בָאה ךיא

 ,לעבייט יז טסייה

 ןעש ןוא טוג
 ,ןח אלמ ןוא

 !ןעטַאש טשינ לָאז ערהדןיע ןייק
 --- ןורסח ןייא

 ןערהָאפ טשינ ליוו
 ...ןעטַאט םוצ םייהַא קירוצ

 ,ןהעז רעבָא רהיא טלָאז 4 לעדעיל םעד ףיוא רהיא טנָאז סָאוװ
 ןיימ .(ךיז ןעזָאלב ןופ עבט ַא טָאה יז) ! ךיז טזָאלב לעבייט יוװ
 ן'יניּפ טפור יז .עדווירק רהיא ןָא ךיז טמענ הכרב ןירעגעווש
 ןענָאק ייז ."לזמ-םילש , םהיא טפור עמַאמ יד .?קינליידמש,

 -רַאפ ,והילא רעדורב ןיימ .ךעלדעיל טכַאמ רע יאמל ,ןעדייל טשינ
 ןעמארג זיא עקירעמַא ןיא זַא ,טגָאז רע .אנקמ םהיא זיא ,טרהעק
 עקירעמַא ןיא זַא ,טגָאז והילא רעדורב ןיימ .הרוחס ַא רעדעיל ןוא
 ,עקירעמַא ןיא םהיא טעװ עמ .ןערעקוצרַאפ הרוחס יד רע טעוו
 טימ רעטעלב ךס ַא ָאד ןענעז עקירעמַא ןיא .,ןעטליגּפָא ,רע טגָאז
 ןיא זַא ,ןייֵלַא טסייוו רע זַא ,טנָאז יניּפ ,ןעטעזַאג עשידיא ךס ַא

 זיא רע זַא ,רע טגָאז ,טלהיפ רע .טוג ןעכַאמ רע טעוװ עקירעמַא

 .םהיא רַאפ ןעפַאשַאב זיא עקירעמַא ןוא עקירעמַא רַאפ ןעפַאשַאב
 ץםיוא ןעציז ןיוש ןעלָאז רימ ,רע טגָאז ,ןערהעג ןיוש טלָאװ רע
 ,רעד ףיוא ךָאנ רימ ןעציז ?ייוורעד .םי ן'פיוא ןעמיווש ןוא ףיש
 .ןעיוו ןיא ןענעז ןוא שינעקורט
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 רימ ,ןעגָאלש טלָאװעג זנוא טָאה עמ רָאנ ,ןעגָאלשעג טשינ ךיוא

 עמ סָאװ ,קילג ַא .קערש רַאפ ןעברָאטשעג טשינ רעיש ןענעז
 -רעד ןיוש ךייַא ךָאד בָאה ךיא .סקיב ַא ןופ ןעסָאשעגסיוא טָאה

 ריס .ץינערג יד טע'בנג'עג ןעבָאה רימ ױזַא יו ,לָאמ ַא טלהעצ
 ַא ןעקנעדעג טנייפ ןעבָאה ריס .ןעסעגרַאפ גנַאל ןיוש סע ןעבָאה

 סָאװ ,םיסנ יד ךיוא טנייה ךָאנ ןעלחעצרעד רעבייוו יד ,תמא  ,ךַאז

 ןעשימ סע .ץינערג יד ןענע'בנג תעשב ןעפָארטעג טָאה זנוא טימ
 והילא רעדורב ןיימ סָאד ןיימ ךיא ,ןעליבסנַאמ יד ןיירַא רעבָא ךיז

 -רעד ןעלָאז רעבייוו יד זַא ,טשינ ןעזָאל ןוא ,יניּפ רבח רעזנוא ןוא

 רעזנוא .,רעסעב ךס ַא ןעלהשצרעד ןיילַא סָאד ןעלעוו ייז ..ןעלהעצ

 רע .ןעטעזַאנ יד ףיוא ןעביירשַאב סָאד זומ רע : טנָאז יניּפ רבח
 .לעדעיל ַא ןיא ןעביײרשַאב ֹוצ סָאד ןעביוהעננָא וליפא ןיוש טָאה

 טביירש יניּפ זַא ,טלהעצרעד לָאמַא ,רימ טכַאד ,ךייַא בָאה ךיא

 םהיא ייב ןָא ךיז טביוה ץינערג רעד ןופ ?עדעיל סָאד .ךעלדעיל

 | : ױזַא
 ,ץינחעג ַא יו רעסערג טשינ זיא ?ױוװיזדַאר

 ,ץינערג יד ןעמ טע'בננ טרָאד

 ,סופ זיב ּפָאק ןופ טע'בנג'ַאב דרעוװו עמ ןוא

 ; סואימ רהעז טלעדנַאהַאב דרעוו עמ ןוא

 ,טָאה עמ סָאװ קעװַא טיג עמ
 ! טָאנ ןעקנַאד ךָאנ טנָאז עמ ןוא

 ,ץעק עבַאר יד יו ,ךילקילנ זיא ןעמ

 ,ץעז ַא ןהֶא רעבירַא זיא ןעמ סָאװ
 ,ךרוטש א ןהֶא ןוא ,ּפָאלק א ןהֶא ןוא

 :.ךרוד ןוא ךרוד רעסעמ ַא ןהִא ןוא

 טהעג רעטייוו .יניּפ טגָאז ,ביֹוהֹנֶא ןייֵא טשרע זיא סָאד

 טגָאז ,טכַאמעג טָאה רע !רענעש ?עיפ ךָאנ ,רע טגָאז ,םהיא ייב

 גרעבמעל טימ עקָארק ןופ ןוא .ךיוא דָארב ןופ גנובײרשַאב ַא ,רע

 .קיזמ א ףיורעד זיא יניּפ .ןעמַארג ןיא גנידסלא ןוא .ךיוא
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 ןָאהטעגנָא לָאמַא ןיוש ןעבָאה ייז ."עט'יאבג יד האל-ענייפ ,
 זַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע .עקלעמרַאי ַא "עט'יאבג יד האלדענייפ
 ךעלדנעב ייווצ טימ ןעדנובעגרעטנוא עקלעמרַאי יד רהיא ןעבָאה ייז
 -נָא רהיא ייז ןעבָאה ,םעד ץוח ַא .ןעפיול טזָאלעג יז ןעבָאה ןוא
 .שיוורעדעלפ ַא ,ןעגעוו טייקנעש ןופ ,םינּפַא ,קע ן'פיוא ןעגנָאהעג
 וצ לעסיב א ,סיוא טזייוו ,רהיא רַאפ ןעוועג זיא עקלעמרַאי יד
 שיוורעדעלפ םעד ןוא ,ןעגיוא יד טלעטשרַאפ רהיא סָאד טָאה ,םיורג
 טזָאלעג "עט'יאבג יד האלדעגייפ , ךיז טָאה .ןעדייל טשינ יז ןָאק
 ןוא ,טנעוו עכיילג יד ףיוא ךיז ןעּפַארד ,זייוורענעגושמ ןעפיול
 טָאה ,יַא .סנעדָאש עגיד'ארומ םינכש עלַא ייב טכַאמעגנָא טָאה
 טאהעג טָאה עֶלַא ןופ רהעמ !טעװעטַאקעג טלָאמעד ייז ןעמ
 ץטיוא ילֲאנ רעד טימ סָאװ ,רעד טָא ,סָאד טסייה לעשרעה ,יתשו
 םהיא לָאז עמ ?עיפיוו ! יתשו רעד טָא ,גנוי רענדָאמ ַא - .ןרעטש
 םהיא ךָאנ קנעב ךיא טנַאװ א ןיא יו סָאד זיא ,ןענָאלש טשינ
 ןיא ךיז ןעלעוו רימ זַא ,ןייז ןָאק סע ! ןעמעלַא ךָאנ יו רחעמ
 ַא טאהעג ןעבָאה רימ .עקירעמַא ןיא םהיא טימ ןהעז ןעכיג
 -ניֵא םעד השמ ןאמ רהיא טימ יסעּפ הנכש רעזנוא זַא ,העידי
 -עמַא ןייק טנייה ןערהָאפ ערטסַאילַאח רעצנַאג רעד טימ רעדניב
 ןיא ןערהָאפ רימ סָאװ ,ךעלטיונק טגעלעג יז טָאה רעהירפ ,עקיר
 -הָאפ עֶלַא .ןיהַא ךיוא ןיילַא יז טרהָאפ טציא ןוא ,דנַאל טייוו אזַא
 הנוי ןתוחמ רעזנוא זנוא טביירש ױזַא .עקירעמַא ןייק טנייה ןער
 ףיוא ןיוש ןיא רע .עקירעמַא ןייק ךיוא טרהָאּפ רע .רעקעב רעד
 .טע'בנג'עג ןעבָאה רימ סָאװ ,ץינערג רעד ףיוא טשינ ,ץינערג רעד
 -נוא ףיוא  .טשינ גיוט ץינערג רעזנוא .ץינערג רעדנַא ןייא ףיוא
 ערעדנַא ףיוא .טנַאװעגטעב סָאד קעװַא ןעמ טע'בנג ץינערג רעז
 ןָא טשינ טלַאפ עמ רָאנ ,טנַאװעגטעב ךיוא ןעמ טע'בנג ןעצינערג
 ןעלַאפעגנָא זיא ןעמ יוװ ,סרעסעמ עפרַאש טימ דלַאו ןעטימ ןיא
 ןאהראפ זיא'ס ןַא ,ןעלהעצרעד ןעטנַארגימע ,לשמל ,ונוא ףיוא
 וצ:טמענ עמ ןוא טעקַאנ סיוא טוחט עמ ואוז ,ןעצינערנ עכלעזַא
 ןעמ טָאה זנוא .טשינ ןעמ טגָאלש ןענָאלש רָאנ .טָאה עמ סָאװ



 געדז
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 .ֹא

 ! טדָאטש ַא זיא ןעיוו ---

 רבח רעזנוא ןוא ,והילא רעדורב ןיימ טנע'קסּפ'עג טָאה ױזַא

 : טעקמָאבענוצ טָאה יניּפ

 ! טדָאטש ַא דנַאלנעטרדָאטש ןופ ! טדָאטש ןימ א ךָאנ --

 רעד ןיא ךַאז ןייק טשינ טלעפעג ייז סָאװ ,רעבייוו יד וליפא

 בעילוצ .טדָאטש ַא זיא ןעיוו זַא ,ןעבעגעגוצ ךיוא ןעבָאה ,טלעוו

 עגיד'תבש יד ןעמונעגסױרַא עמַאמ יד טָאה ןעיו טדָאטש רעד

 ,םצוּפעגסױא ךיז טָאה הכרב ןירענעווש ןיימ .עליישטַאפ ענעדייז

 שובלמ גיד'תבש רהיא ןָאהטעגנָא טָאה יז .הנותח רעד וצ יז

 עגידלעבמָאב עגנַאל יד טימ קירַאּפ ם'ניא ןעהעזעגסיוא טָאה ןוא

 ַא יװ ױזַא ,םינּפ גידנעיילק טיור רהיא טיט ןוא ךעלננירעהיוא

 ןהעזעג לָאמַא טָאה רהיא .רעיילש ןעצרַאוש ַא ןיא ץַאק עטיוד

 .ןהעזעג ןיוש בָאה ךיא ? רעיילש ןעצרַאװש ַא ןיא ץַאק עטיור ט

 ץַאק רעד טימ ןעכַאמ בעיל ןעבָאה רעדניק ס'יסעּפ הנכש רעזנוע

 וייז ייב טָאה ץַאק יד .קיטש-רעטַאעהט ןוא ןעלעטשנָא ײלרעלַא

 :שינעמענוצ םענדָאמ ַא ,טלחעצרעד לָאמַא ןיוש ךייַא בָאה ךיא יו
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 עמַאמ יד .טעטימָאק ם'נופ עקסַאל רעד וצ ןעמוקנָא טפרַאדַאב |
 טינ ןעוו ,ייז וצ ןעמוקעגנָא טינ ךיוא רעטציא טלָאװ יז :טגָאז
 ןעכַאז יד זנוא ייב סיוא טינ טרַאנ עמ ןעו .טנַאװעגטעב סָאד
 ךיא ."ענירעסייק, ַא ןעוועג רעטציא יז טלָאװ ,ץינערג רעד ףיוא
 יז סָאװ ,עליישטַאפ עלעג ענעדייז ס'עמַאמ רעד ןָא ךימ ןַאמרעד
 עמַאמ יד .?"ענירעסייק, ַא יו רחיא ןיא ןעהעזסיוא יקַאט טנעלפו
 סָאד יו ,גנַאב ױזַא טינ רהיא טוהט ךַאז ןייק זַא ,רעבָא טנָאז
 -טעב ןהֶא עקירעמַא ןיא ןוהט רימ ןעלעוו סָאװ .טגַאװעגטעב
 | | ? טנַאװעג

 .ךיז טנייוועצ ןוא טנעה יד טכערב ,עמַאמ יד טגָאז ױזַא
 : רהיא ףיוא ךיז רֹע טיירשעצ ,והילא רעדורב ןיימ טרעהרעד

 ,ןעסעגרַאפ טסָאה ? רעדעיו ןיוש טסנייוו וד ? ןיוש ---
 ףרַאד עמ ןוא ,עקירעמַא וצ טנעהָאנ ןיוש ןענעז רימ זַא ,םינּפַא
 ? ןעניוא יד ןעטיה

 -עמַא וצ טנעהָאנ יקַאט ןענעז רימ זַא ,יאדוא רהיא טניימ
 ןערהָאפ ךָאנ ןעפרַאד רימ !{ ןָא טינ רָאג ךיז טביוה סע ? עקיר
 .טַארוקַא טינ ךָאנ ךיא סייוו --- ןערהָאפ ןיהואוו ! ןערהָאפ ןוא
 ,ןעיוו ,גרובמאה : טדעטש ןופ ןעמענ ןעטנַארגימע יד ןופ רעה ךיא
 סע זַא ,עלַא ןעגָאז גרונמַאה ףיוא  .,,?וּפרעוװיל ,ןָאדנָאל ,זירַאּפ
 זיא ,ייז ןענָאז ,גרובמַאה .גָאט ןעניטנייה ןעדניצנָא ךיז געמ
 ,ןײרַא דָאב א ןיא ןעטנארגימע יד ןעמ טביירט ןעטרָאד .םודס
 זיא ,גרובמַאה ןיא יווװ ,םיעשר עכלעזַא .,ןעטנַאטסערַא יו רעגרע
 .ץיגרע ןיא ָאטשינ

 פייוורעד ךיז ןעביילק רימ ןוא .ןעטנארגימע יד ןעגָאז ױזַא
 יקַאט ,טעטימָאק 8 ןאהרַאפ זיא ,ןעמ טגָאז ,ןעטרָאד .ןעיוװ ןייק
 !! טסייה טעטימָאק ַא סָאוװ

 רימ זַא ,לייוורעד סייוו ךיא --- טעטימָאק טינ ,טעטימָאק ָאי
 טרָאטש רעד ןופ טרעהעג לָאמַא טָאה רהיא .,ןעיוו ןייק ןערהָאפ
 לעװ ,ןעיוו ןייק ןעמוק רימ ןעלעוו טָא ,לעסיבַא וציטרַאװ ? ןעיוו
 .ךיז טוחט ןעיוו ןיא סָאוװ ,גנידסלַא ןעלהעצרעד ךייַא ךיא
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 ןיא .טינ טשינ רָאג טכַאמעג טשינ עקָארק ןיא ןעבָאה רימ

 ןנוא ןעבָאה ןעטנַארגימע יד .ןעוועג טינ רימ ןענעז טעטימאק

 ,ייז ןענָאז ,טמוק רהיא זַא .ןעפרָאװעגסױרַא זיא'ס זַא ,טגָאזעג
 ןעמ טביירשרַאפ םדוק .שינעלוד ַא ןָא ךיז טביוה ,טעטימָאק ןיא

 ,רָאטקָאד ַא וצ ּפֶא ךייַא ןעמ טקיש םעדכָאנ .ןערהָאי יד ךייַא

 ןעטרַאװ ךייֵא ןעמ טסייה םעדכָאנ .ןעטכַארטַאב ךייַא לָאז רע

 טגערפ ,ןהעג וצ רהיא טמוק .ןעמוק ךייַא ןעמ טסייה םעדכָאנ
 טָאה עמ ןַא ,רהיא טגָאז ? ןעמוקעג רהיא טנעז סָאװ :ךייַא ןעמ

 ןֶא ךייֵא ןעמ טביוה .ןעמוקעג רהיא טנעז ,ןעמוק ןעסייהעג ךייַא
 :רהיא טנערפפ .עקירעמַא ןייק טרהָאפ רהיא יַאמל ,רסומ ןעגָאז

 טהעטש ואוו :;ךייַא ןעמ טגָאז 4 ןערהָאפ רימ ןעלָאז ןעד ןיהואוו
 ייז רהיא טלהעצרעד ? ןערהָאפ טפרַאד רהיא זַא ,ןעבירשעג סָאד
 .גירלוש ןיילַא טנעז רהיא :ייז ןענָאז .םָארנָאּפ ַא טימ השעמ א

 -קעװַא ןעטנַארגימע ערעייַא ןופ לעגנוי ַא ןעטכענ טָאה טָא ,ןמיס א
 ןיא רשפא :רהיא טנָאז .קרַאמ ןעטימ ןיא עקלוב ַא טע'בננ'עג

 ןעגָאלשעצ ןעטכענ ךיז טָאה טָא :ייז ןענָאז ? גירעגננוה ןעוועג רע
 עמ ,בייוו ַא טימ ןַאמ ַא סָאנ ןעטימ ןיא ןעטנַארנימע ערעייַא ןופ
 סָאד :רהיא טגָאז .ןעמרַאדנַאשז ןעגנערבּפָארַא טזומענ טָאה
 סָאװ ,ןַאמ רהיא טנעקרעד טָאה יז ; טכערענ ןעוועגנ זיא ?עבייוו

 ןייק ןעפיולטנַא טלָאװעג ,םייה רעד ןיא ןעפרָאװעגקעװַא יז טָאה

 םהיא טָאה ןוא טכירעגמוא ָאד ןהעזרעד םהיא יז טָאה .,עקירעמַא

 טָאה .ןעפיולטנַא ןוא ןעסיירסיוא טלָאװעג ךיז רע טָאה .טקַאּפעג

 "נַארגימע ערעייא ןעהעג יאמל :ייז ןעגָאז .,.,דלאוונ א טכַאמעג יז
 ; םערָא ןענעז ייז :רהיא טגָאז ? ןעסירענּפָא ,סנעטסניימ םוצ ,ןעט
 .ןעסידעגּפָא ןהעג טינ ייז ןעלעוו ,רעדיילק ןעבעג ייז ןעמ זָאל
 .טינ ייז ןעבעג טלעג ןייק ןוא ,ייז ןענָאז רסומ ,רוציקב

 ּוַא ,ןענָאז ייז .,ןעטנַארגימע יד זנוא רַאפ ךיז ןענָאלק ױזַא

 טינ רעהַא זיב ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעשטנעמ עכילקילנ ןענעז רימ
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 ! טָארנָאּפ א ךָאד זיא'ס ! סָאװ ראפ ראג ריד ַאנ -- ||
 ? טָאװ זיא ,םָארנָאּפ ַא זַא ןוא -- =

 טינ ריד טימ ליוו ךיא ?לעבלעס ַא טזיב וד ,קעװַא העג --
 ! ןעדעו

 "טנעל ןוא ךיז ןופ ּפָא ךימ טּפוטש ,לעּפָאק רימ וצ טגָאז ױזַא
 טהעטש רימ .רעסיורג ַא יװ ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד ןיירַא
 רע סָאװ ,ןעלּפָאק ףיוא ךימ טסירדראפ עס .השעמ יד ןָא טינ
 ..גייוש א ךַאמ ךיא רָאנ .רימ ןעגעקַא סיורג ױזַא ךיז טלַאה
 ױזַא ..."! רימ וצ ןעמוקנָא לָאמַא טסעוװ !  קוינלדג ,סױא-טרַאװ,
 וצ-העג ךיא .טונימ עכילטע ךרוד זָאל ןוא ,רימ ךיא טכַארט
 ןיוש .סעומש א םחיא טימ ךַאמ ןוא ןעלּפָאק וצ לָאמ א רעדעיוו
 ,םהיא גערפ ךיא .ןעכַאז ערעדנַא ןופ --- ןעמָארנָאּפ ןופ טשינ
 סָאד ןָאק רעוו , : ךיז רע טכַאלעצ .שטייד ףיוא ןעדער ןָאק רע יצ
 ..."! שידיא ךָאד זןיא שטייד ? שטייד ןייס טינ

 ױזַא יו ,רימ עשז נָאז ,שטייד ָאי טסנָאק וד זַא ?ױזַא -- --|
 ? שטייד ףיוא ןיירח ןעמ טגָאז

 -סיוא ןָאק רע סָאװ םיוק ,רעקרַאטש ךָאנ לעּפָאק ךיז טכַאלעצ
 ,טרָאװ ַא ןעדער

 ! ןיירח זיא ןיירח ? ןיירח זיא ױזַא יו ,טסייה סָאװ ---
 ! טינ יקַאט וד טסייוו ,ךיא גָאז ,יױזַא ביוא ---
 ? ןיירח זיא ןעד עשז ױזַא יו --
 ױזַא יו ,ןעסעגרַאפ ךיוא ןייֵלַא ךיא בָאה ,סיעכהלדוצ ףיוא

 בָאה ךיא רָאנ ,טסואוועג בָאה ךיא .ןיירח שטייד ףיוא טנָאז עמ
 : םהיא גערפ ןוא והילא רעדורב ןיימ וצ וצ ךיא העג .ןעפעגרַאפ
 ןעבעג רימ טעװ רע :רע טנַאז ? ןיירח שטייד ףיוא זיא ױזַא יו
 והילא רעדורב ןיימ ...ןהייצ יד ןיא ןהעגרַאפ רימ טעװ ,ןיירח ַא
 ענעשעק רעד וצ טהעג רע ןעוו ,פָאמ עֶלַא .סעב ןיא ,םינּפַא ,זיא
 .םהיא ןופ טכַאל יניּפ רבח רעזנוא .סעכ ןיא רע זיא ,טלעג ןעמענ
 ררע רעד ףיוא טרָא ןייֵא סיוא רימ ךוז ךיא .ךיז ןעלטרעוו ייז
 .ןעפָאלש ךימ געל ןוא ךעלקעּפ יד ןעשיווב
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 ,"םָארגָאּפ, ,"טָארגַאּפ, : טגָאז עמ ,ןעטנַארגימע יר ןופ ץְלַא רעה

 רימ וצ ןָא ךיז טפור .טינ ךיא סייוו -- זיא סָאד סָאװ רָאנ

 : לעּפָאק

 ַא רָאנ ךָאד וד טזיב !הע ?טינ וד טסייוו םָארנָאּפ ַא --

 ,םוסעמוא טנייה זיא סָאװ ,ךַאז א זיא םָארגָאּפ ַא !עלעקנוינ

 ךיז טביוה סע זַא ןוא ,טינרָאג ןופ טעמכ ןָא סע ךיז טביוה ןעביוה

 | ...געט יירד קעװַא סע ךיז טהיצ ,ןָא

 ? ךירַאי א ?סָאד זיא ,ךיא גאז ,עשז"סָאװ ---

 "סנעפ טגָאלש עמ !דירַאי רענעש א ? דירַאי רעסָאוװ -- 

 ,ןעהילפ ןערעדעפ ! סנעשיק טנערט עמ ! לעבעמ טכערב עמ ! רעט

 !יינש יװ ױזַא

 ? סָאװ ןענעקַא ---

 יִאֹּפ א !ןעלרעמש ןעגעקַא !סָאװ ןעגעקַא רָאנ ריד אנ ---

 ףיוא זיא םָארגַאּפ ַא .ןיילַא רעזייה ףיוא רָאנ טינ זיא םָארג

 ןופ סױרַא טפרַאװ עמ ןוא ,ןעטיילק עַּכַא טנָאלשעצ עמ .ןעטיילק

 עמ ןוא ,טגָארטעצ עמ ןוא ,סַאג רעד ףיוא הרוחס יד ןעטרָאד

 עמ ןוא ,זַאנ םימ טסיגַאב עמ ןוא ,טישעצ עמ ןוא ,טעװעבַארעצ

 ,טנערב עמ ןוא ,רעטנוא-טדניצ

 !העג ,ןיוש הענ ---

 ? ןעטכַארטסױא ריד ?עװ ךיא ?'וד טסניימ ןעד סָאוװ --

 ןעמ טהעג ,ןעװעבַאר וצ סָאװ ןיוש ָאטשינ זיא'ס זַא ,םעדכָאנ

 ,סנעקעטש טימ ןוא סנעזייַא טימ ,קעה טימ רעזייה יד רעביא

 .טפייפ עמ ןוא טגניז עמ .ןעטניה ןופ ךָאנ טהעג עיצילַאּפ ןוא

 ,טגָאלש עמ ןוא "1! וװָאדישז יעב ,אטאיבער ,יעע :טיירש עמ ןוא

 ...ןעזיּפש טימ טבעטש עמ ,טעליױק עמ ,טע'גרח עמ

 ? ןעמעוו ---

 !ןעדיא ?ןעמעוו טסייה סָאװ ---

 ? סָאװ רַאפ ---
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 ןעסַאלב ן'טימ ןוא ןעניוא עצרַאװש יד טימ רעדיינש רעד ןוא }
 -טהעטש ,ןעטרַאקספיש ןופ השעמ ַא ןעלהעצרעד ןעביֹוהנָא ליוו םינּפ
 .יקסנילָאּפָאט םהיא טפור עמ סָאװ ,טנַארגימע ןייַא ךָאנ ףיוא
 יוװ ,ןעטראקספיש טימ השעמ ערענעש ַא טָאה רע זַא ,טגָאז רע
 -רַאפ סָאװ ,עינַאּפמָאק א ָאד ןיא ייז ייב ?עטדעטש ןיא ױזַא
 ןעבָאה ,עקירעמַא ןייק עוואביל ןופ ןעטראקספיש טשרמולכ ןעּפיוק
 טראנעגסיוא םהיא ייב ןעבָאה ןוא ןַאמ ןעגנוי ַא טּפַאטרעד יז
 סיּפע טקורעגניירַא םהיא ןעבָאה ןוא ןעברַאק גיצכעז ןוא עכילטע
 ןייק טמוק ןַאמרעגנוי רעד .רעלדָא ןעטיור ַא טימ רעש"הכוס ַא
 טזייווַאב ןוא סױרַאטמענ ,ףיש ןץ'פיוא ןעצעז ךיז ליוו ,עוװַאביל
 -םענ ַא ?סָאװ ?רעוֶו .רעלדָא ןעטיור ן'טימ ,רעש-הטוס םעד
 -ריש ַא רָאג זיא'ס ,עטרַאקספיש ןייק טינ זיא'ס ! גָאט רעגיט
 ! תולעמה

 .ג

 ,סאמנ ןערעוו ןָא רימ ןעביוה ןעטרַאקספיש יד טימ השעמ ידי
 ןיא ,טנעקַאב רעסעב ךימ בָאה ךיא .ןעטנַארגימע בעיל בָאה ךיא
 עניימ ןיא ןעטנַארגימע יד ןופ ?עגנוי ַא טימ ,גירנעציז ןָאגַאוװ
 ענעטלַאּפשעצ ַא טָאה רע ןוא ,לעּפָאק םהיא טפור עמ .ןערהָאי
 ןעכָארקעג זיא רע .לַאפ ַא ןופ ןעמוקעג םהיא זיא פיל יד ,ּפיל
 ,טרעווש רע .ץלָאה טייש ַא ףיוא ןעלַאֿפעג זיא ןוא רעטייל ַא ףיוא
 ןעגנַאגעג זיא טולב רָאנ ,ןָאהטעג העוו טינ רָאג םהיא טָאה'ס זַא
 ,םיל יד ןעטלַאּפשעצ ךיז טָאה רע ,רע טגָאז ,גונעג טינ .ךס ַא
 ,רעכיוה רעד טא .ןעטַאט ם'נופ ּפעלק טּפַאחעג ךָאנ רע טָאה
 סָאד ,ןערעהיוא יד ןיא עטַאװ טימ ןוא קוק ןעזייב ן'טימ סָאװ
 ,הרש יז טפור עמ סָאװ ,ענידיא יד ןוא .עטַאט ןַײז יקַאט זיא
 עסיורג לָאמַא ,רע טנָאז ,ןעוועג ןענעז ייז .עמַאמ ןייז זיא סָאד
 ץ'רַאפ ,גנַאל טינ ָאד טָא יקַאט ,לָאמַא טינ ,טסייה סָאד .םידיגנ
 ךיא ?סָארנאּפ ַא סָאד זיא ױזַא יו ,םהיא גערפ ךיא ,םָארנָאּפ
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 רימ ױזַא יו ,ןעלַאּפַאב זנוא ןעבָאה ןעטנענַא יד ױזַא יו ,ץינערג

 ייב טָאה ענידיא יד ױזַא יו ,ענידיא ַא טימ טנעקַאב ךיז ןעבָאה

 ,םילרע ייווצ ,םירמוש ערהיא ױזַא יוז ,ןעכַאז יד טרַאנעגסױא זנוא

 טלעג לעיפיוו ,זנוא טגערפעג ,רלַאוװ ַא ןיא טרחיפרַאפ זנוא ןעבָאה

 ,קילג ַא .ןעליוק וצ ףיוא סרעפעמ ןעמונעגסױרַא ןוא ,ןעבָאה רימ

 עמַאמ יד סָאװ ןוא ןע'שלח ןופ עבט ַא טָאה הכרב רעזנוא סָאװ

 ןענעז ,סָאש א טרעהרעד ךיז טָאה --- ,דלַאװג ַא טכַאמעג טָאה

 רענעי ףיוא רעבירַא לייוורעד ןענעז רימ ןוא ןעפָאלטנַא םילרע יד

 ןוא ּפעק יד טימ ןעלקָאש ,השעמ רעזנוא סיוא-ןערעה עלַא ...טייז

 ַא םימ טנַארגימע רעכיוה ַא רענייא .,ןעּפיל יד טימ ןערעצומש

 : גערפ ַא זנוא טוהט ןעדעהיוא יד ןיא עטַאװ טימ ןוא קוק ןעזייב

 ,ע'רשב א ,עמורפ ַא ? ענידיא יד ,סיוא יז טהעז ױזַא יז ---

 ? ּפָאק ן'םיוא לעטייש ַא טימ

 טימ ,ע'רשב א ,עמורפ  ַא זיא ענידיא רעזנוא זַא ,טרעהרעד

 ן'טימ טנַארגימע רעכיוה רעד טוהט -- ,ּפָאק ן'םיוא לעטייש ַא

 יז סָאװ ,בייוו ןייז וצ נָאז ַא ןוא ףױאדּפַאח ַא ךיז קוק ןעזייב

 | : הרש טסייה

 ! ענידיא ענעגייא יד ךָאד זיא'ס ? טסכרָאה וד ! הרש --

 ,ןעטנעגַא עלַא ףיוא ןוא רהיא ףיוא ןעמוק לָאז ערילח ַא --

 ! םלוע לש ונובר

 ַא ךיוא זנוא טלהעצרעד יז ןוא ,הרׂש בייוו ןייז טגָאז ױזַא

 יז טָאה ?עטייש ן'טימ עניריא ענעגייא יד ױזַא יוװ ,חשעמ ענעש

 ןעקורניירַא טלָאװעג ןוא סיִפ זיב ּפָאק ןופ ןעמונַאב ,טרַאנעגּפָא

 .עקירעמַא ןייק ןעטרַאקספיש ייז

 ןייֵא ףיוא ךיז טּפַאח ,"ןעטרַאקספיש , טרָאװ סָאד טרעהרעד

 סָאלב ַא טימ ןוא ןעגיוא עצרַאװש טימ ,רעדיינש ַא ,טנַארנימע

 : ןָא ךיז טפור ןוא ,םינפ

 ןעלהעצרעד ךייא ךיא ?עוו ,ךימ טזָאֿפ ? ןעטרַאקסּפיש ---

 | .ןעטרַאקסּפיש ןופ השעמ ַא
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 רימֲאֹל ,רענעיוש , :טנָאז הכרב ןירעגעווש ןיימ ןוא .עמַאמ
 ,לָאמַא טגָאזעג ןיוש ךייֵא בָאה ךיא ."רעטייוו ןערהָאּפ רעסעב
 .ךַאז ןייק טינ ייז טלעפעג סע -- עבט ַא ןעבָאה רעבייוו יד זַא
 טדָאטש רעד ףיוא .ןורסח ַא ךייֵא ייז ןעכַאמ גנידסלַא ףיוא

 רעטשהע רעד ןופ ןחמוא ןייַא ןעפרָאוװעג טַאלג ייז ןעבָאה עקָארק
 .עקָארק ףיוא סעכ ןיא ךיוא זיא והילא רעדורב ןיימ וליפא .טונימ

 שטָאה ןיא גרעבמעל ןיא .גרעבמעל טינ זיא ,רע טגָאז ,עקָארק
 ,טסייה סָאד .ןעדיא ןייק ָאטינ זיא עקַארק ןיא ןוא ,ןעדיא ָאד
 בלַאה ,ןעסוניגורדנא --- ןעדיא ענהָאמ-הנושמ רָאנ ,ןעדיא ָאד זיא'ס
 ...."! ינַאּפ עשָארּפ , ןוא סיסנָאװ יד טהערדרַאפ ,עקַאילפ בלַאה דיא
 םהיא ?יוו יניּפ רבח רעזנוא רָאנ .,והילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא
 -וליויצ , רחעמ ןאהרַאפ ןיא ָאד זַא ,טגָאז רע ,ןערַאּפשרעביא
 סעכלעזַא סָאד .זיא סָאװ ,ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא ,"עיצַאז
 טיג םעד ןהָא ךיז ןָאק י יניּפ רבח רעזנוא + סָאװ ,"עיצאזיליוויצ ,
 + ןהעגַאב

 :ָאק ם'נופ טיירגעגנָא זנוא טָאה עמ סָאװ ,הינסכא רעד ףיוא -
 ױוזַא טינ זיִא סע ,טסייה סָאד .טוג טנעכייצעגסיוא זיא ,טעטימ
 .ןעטנַארגימע עייג טימ לָאמ עלא ךיז טנעקַאב עמ  .ךוליירפ יו ,טוג
 .תוישעמ טלהעצרעד עמ ,םענייאנוא טסע ןעמ ,םענייאניא טציז עמ
 .סָארגָאּפ ןופ םיסנ ! תואלפנו םיסג ! תוישעמ.עגעש ערעסָאװ ,ךַא
 "רעד רעבילטיא .ץינערג רעד ןופ .םיסנ .וויזירּפ ם'נופ .םיסג
 ם'ייב טגערפ רענייא - .טְנֶעֶגַא ןייז ןופ השעמ רעדנַא ןייֵא טלהעצ
 ַא --- ץינערג רעד ייב טגעגַא רעייֵא ןעוועג זיא רע, : ןערעדנַא
 טינ, :רערעדנַא רעד-םהיא טרעפטנע 77 רעצרַאװש ַא יצ ,רעטיור
 .- ,א/בנגנ א ױזַא רָאנ ,רעצרַאוװש ןייק טינ ,,רעטיוד ןייק

 טָאג .וזַא יו ,ךיוא סנ רעזנוא רימ ןעלהעצרעד ,ךילטנייוועג -
 יד טע'בנג'עג ןעבָאה רימ ױזַא יו ,םרהיפעג זנוא םימ טָאה
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 ןעמנַארגימע יד טימ

 .א

 ןערהָאפ רהיא טלָאז ,עקירעמץ ןייק ןערהָאפ טליוו רהיא זַא

 זיא ,ןעטנַארגימע טימ טרהָאפ רהיא זַא .ןעטנַארנימע טימ רָאנ

 ןעכוז רהיא טרָאּפשרַאפ ,טדָאטש ַא ןיא רהיא טמוק .,טוג ךייַא

 .רעהירפ ןופ הינסכא ןייַא טיירנעגנָא ךייַא טָאה עמ .הינסכא ןייַא

 טעטימָאק ַא .טעטימָאק א ןערָאװעג טכַאמעג ךָאד זיא ףיורעד

 ןענעז רימ זַא ,רימ .טיירג גנידסלַא ןעבָאה טלָאז רהיא זַא ,טהעז

 דלַאב זנוא ןעמ טָאה ,עקָארק ןייק טכַאנ עטשהע יד ןעמוקעגנָא

 .לַאטש ַא רעדָא ,רעמַאק ַא רעדָא ,בוטש ןימ ַאזַא ןיא ןעבירטרַאפ

 הירפ רעד ןיא .הירפ רעד ןיא זיב טרַאװעגּפָא רימ ןעבָאה טרָאד

 "רַאפ זנוא טָאה עמ ןוא טעטימָאק ם'נופ זנוא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא

 טלָאװעג טינ וליפא טָאה עמַאמ יד ,ןעמענ יד ייב עלַא ןעבירש

 ַא .וויזירּפ ן'רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז .,ןעמענ ערעזנוא ןעגָאז

 : טכַאלענסיוא יז ןעטנארגימע יד ןעבָאה ? השעמ ַא ףיוא אישק

 םעדכָאנ ?וויזירּפ רעשיסור רעזנוא שטייד-עריק ןָא-טהעג סָאװ

 ַא .הינסכא רעסיורנ ַא ףיוא ןעמעלַא טכַארבעג זנוא ןעמ טָאה

 .ןעטנַארגימע רועיש ַא ןהֶא טימ ךעלטעב ךס ַא טימ בוטש עצנַאג

 ןיימ טניפענ ױזַא ."שדקח ַא זנוא ייב יװ סיוא ָאד טהעז סע;
209 : 
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 ךיוא ןענעז רימ ייחעלע ,ןעטכַאד זנוא ךיז זָאל ,עקָארק ןייק ןערהָאפ

 .ןעטנַארגימע

 ןיא ןייז ןיוש רימ ןעזומ ,גרעבמעל ןיא ןענעז רימ זַא --
 .יניּפ רבח רעזנוא טנָאז --- .ךיוא עקָארק

 -- 4 גועבמעל טימ עקָארק ,םינּפַא ,ןעמוקסיוא לָאז'ס ידכב --

 .לעבייט בייוו ןייז רעטנוא טּפַאח
 .עקָארק ןייק ןערהָאפ רימ ,טנוזעג טייז
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 ? ןעכַאז ערעסָאװ :רָאטקָאד

 "יק רעיפ ,ןעטעברעביא ייוצ :טנַאװענטעב סָאד :עמַאמ
 עקשטינגיילק יירד ןוא ,סנעשיק עסיורג ייווצ ךָאנ ןוא ,עסיורג םנעש
 .ןעטָאשעגרעביא ךעל'מירזממ

 ?רךָאג ןיא סָאד :רָאטקָאד

 .עיינ א ענייא ,עטלַא ייווצ ,יירד סערדלָאק א :עמַאמ
 ...ןוא ,ענעדייז ַא עלײשטַאפ ַא ןוא ,רָאּפ ַא םישובלמ ןוא

 קילנמוא ןייק רהעמ .ךיא גערפ סָאד טשינ :רָאטקָאד
 ? טַאהעג טינ רהיא טָאה

 ?ךָאנ רהיא טליוו קילגמוא ןייֵא רעסָאװ :עמַאמ

 ?ךייֵא טלהעפ סָאװ ,ןימ ךיא :רָאטקַאד
 | .טנַאװעגטעב :עמַאמ
 ?רָאנ זיא סָאד :רָאטקַאד

 ?גרַאק ְךייֵא זיאס :עמַאמ

 ?רהיא טָאה טלעג ?רהיא טָאה ןעטעליב וא :רָאטקָאד
 ,ןעטרַאקספיש ןעבָאה רימ .ןעגידניזרַאפ וצ טשינ :עמַאמ

 .ןעטעליב ףיוא ןעבָאה רימ

 ךייֵא ןיב ךיא ! טָאג ןעקנַאד ,ךאד רהיא טנעז } :רָאטקָאד
 נָאז ךיא .סַאּפש ךיא ,טינ טניימ .ןעטייב ךיז רימָאֿל ..אנקמ
 עניימ ךייַא טָאנ ,ןעסייבנָא ןיימ ךייא טָאנ .תונציל ןהֶָא ְךייַא סע
 -ספיש ערעייַא רימ טיג ןוא ,טעטימָאק ןיימ ךייַא טָאנ ,ןעטנַארגימע
 עקירעמַא ןייק קעװַא ךיא רהָאפ ,ןעטעליב ערעייַא טימ ןעטרַאק
 טימ ,ןייֵלַא שטנעמ ןייא ,ןוחט אד ךיא ןָאק סָאװ .נָאט ןעגיטנייח
 ָ? טייל עמערָא לעיפ ױזַא ערה-ןיע ןייק

 -- !סָאװ טינ ןייֵלַא ןעסייוו רימ --- סיּפע זיא רָאטקָאד רעד |
 אד ןעכַאמ טשינ ןעליוו רימ ןוא ,טנע'קסּפ'עגּפָא רימ ןעבָאה ױזַא
 יד הריבע ןייֵא :טגָאז והילא רעדורב ןיימ + .תויהש עגנַאל ןייק
 ןעטנַארגימע ךס ַא .עקָארק ןייק ןערהַאּפ רעסעב רימָאל .,תואצוה
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 -עגרעטנוא ךיז טָאה'ס זיב ,ןעדעבַאי ,ןע'רסמ ,ןעבָארג ,ןערעדנַא

 ,עכילרהע ןייֵא ,עשיטייל ַא ,סע טסייה ,ענידיא ַא ענייא טּפַאח

 ן'רַאפ זנוא טימ טביילגעגסיוא ךיז טָאה ןוא ,ע'רשכ ַא ,עמורפ א

 ,ןעלקעּפרעבירַא ןעמעלַא זנוא ןעמונעגרעטנוא ךיז ,סע טסייה ,חקמ

 יד ,ןעבעגעג ןנוא יז טָאה .ןעכַאז יד םעדכָאנ ןוא ,זנוא רעהירמ

 . .יסע טסייה ,םירמוש ,םילרע ייווצ ,סע טסייה ,ענידיא

 יד טימ גיטרַאפ ןיוש ןיא רע !רָאנ העז ?ךיג ױזַא טָא ---

 .םילרע

 ןיימ ּפָא-טּפוטש ,הכרב ןירענעווש ןיימ סױרַא-טגנירּפש ױזַא

 יקַאט .תשעמ ירד ןיילַא רעסעב טלהעצרעד ןוא והילא רעדורב

 ענידיא יד ױזַא יװ ; שרעדנַא לעסיב ַא רָאנ ,השעמ ענעגייא יד

 ַא ןעהעזרעד ןעלעוו רימ זיב ,ןהעג ןוא ןהעג ןעסייהעג זנוא טָאה

 ןהעג ןוא סטכער ןעמענ ךיז רימ ןעלָאז לעגרעב ם'נופ .לעגרעב

 רימ ןעלָאז .לעגרעב ַא ךָאנ וצ ןעמוק ןעלעוו רימ זיב ,ןהענ ןוא

 רימ זיב ,ןהעג ןוא ןהעג ןוא סקניל ןעמענ לעגרעב םענעי ןופ ךיז

 ןיא זנוא ןופ רענייא ןהעגניירַא לָאז .לעקנעש ַא וצ ןעמוק ןעלעוו

 לָאז .ןעפנָארב ןעקנירט םילרע ייווצ ןעפערט רע טעו ,לעקנעש

 -ָאמייח, טרָאװ ןייא רָאנ ייז ןעגָאז ןוא םילרע יד וצ ןהענוצ ןעמ

 ַא רעביא ןערהיפ זנוא ןעלעוו ןוא ןעסיוו ןיוש ייז ןעלעוו ,"ַאװ

 ...ןע'שלח ןופ עבט ַא בָאה ךיא סָאװ ,קילג ַא ,לעדלעוו

 : רָאטקָאד רעד ןָא ךיז טפור

 עבעיל עניימ ,ןענָאז ךייַא ?עוו ךיא סָאװ ,רהיא טסייוו --

 ןיא רימ טגָאז .ןע'שלח ןופ עבט ַא ךיוא בָאה ךיא ? רעבייוו

 ? רהיא טליוו סָאוו ,ןעצרוק

 רָאפ"טמוק סע ןוא ,לָאמ ַא רעדעיוװ עמַאמ יד סיורא-טערט

 : ךערּפשעג ןימ ַאזַא רָאטקָאד ןעשיווצ ןוא רהיא ןעשיווצ

 "צ זנוא ייב טָאה עמ ?ןעצרוק ןיא טליו רחוא :עמ ַא מ

 .ןעכַאז יד ןעמונעג
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 -ניווָאּפ יקטניִאװ םעילוצ יֹזַא טינ עקירעמַא ןייק ןעֹרהאפ רימ
 דָאוו ,עיצַאזיליוויצ ןוא .טסָאנלעטַאיַאטסָאמַאס םעילוצ יו ,טסָאנ
 -ארּפ ןיא רָאנ טשינ ינלעטינסעיטס רהעז טרָאד ןענעז רימ םור
 -ָאוו ןוא --- טגָאז וועינעגרוט יו ,ךודזַאװ ןיא ןליפא רָאנ ,סערג
 יקסיירוועי רעד זנוא ייב ןעביױהעגנָא ךיז טָאה סע טניז ,ךירָאטוװ
 ,ענבָאדַאּפ ומָאט ןוא עיצוטיטסנָאק ,ןעמָארנָאּפ יד טימ סָארּפָאװ
 ...ַאיצַאזיליװיצ ַאירָאטסיה ןייז ןיא טנָאז ל?קָאב יו

 ענעש יד ןהעג ןעביוהעגנָא טשרע ןעבָאה ָאד ! הריבע ןייֵא
 .טלעקָאשעצ טכער טשרע ךיז טָאה יניּפ רבה רעזנוא - .רעטרעוו
 ףוס םוצ --- ןעדער ןֹוא ןעדער טעשטַאקרַאפ טשרע ךיז טָאה רע
 םוז ַא טוהט ,ןעטימ ןיא עמַאס רָאטקָאד רעד רעביא םהיא טקַאה
 :לעכיימש ַא טימ םהיא וצ ןָא ךיז טפור ןוא עװַאק יד

 | ? רהיא טליװ סָאװ : טנָאז --
 .וצ טכַאמ ןוא והילא רעדורב ןיימ רעדעיוו סױרַא-טערט

 . : ץיניּפ

 4 ךַאז רעד וצ טשינ ןעדער עבט ַא ןעבָאה ּוד טסלָאז יאמל ---
 -טערט רע תמחמ ,ן'יניּפ רבח רעזנוא ,םינּפַא ,טסירדרַאפ סָאד -- |
 ןוא ,סיפ ענעגיײא ענייז רַאפ ךיז טעּפעשטרַאפ ,טייז א ףיוא ּפֶא
 : ; ךיל'זגורב ןָא ךיז טפור

 1 ךער ? רעסעב טפדער .וד --

 טפהעצרעד ןוא שיט םוצ וצ-טהעג והילא רעדורב ןיימ ןוא
 ירוציקב השעמ יד לָאמ ַא ךָאנ

 ד

 ןעמוקעג .,ץינערג רעד וצ ןעמוקעג ,סע טסייה ,רימ ןענעז --
 ;.סע טסייה ,ןעלדנַאה ןעביֹוהעגנָא רימ ןעבָאה ,ץינערג רעד ֹוצ
 ןענעז ,ךָאד רהיא טסייוו ,ןעטנענַא יד ןוא .ןעטנענַא יד טימ
 ן'רעביא רענייא ןעפיט ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה .םירזממ עסיורג
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 -עג רע זיא םעדכַאנ .טקנערקענ ןוא טקנערקענ טָאה ןוא ןזח

 -ייא ,רעדניק ייווצ טימ הנמלא ןייַא יז טזָאלעגרעביא ,ןעברָאטש

 סָאד) על'הפוע ןייֵַא טעמב ךָאנ סנייא ןוא ןערעטלע ןייֵא םענ
 -נירַא ,טכַאמעג הנותח ןערעטלע םעד יז טָאה .,(ךימ ןעמ טניימ

 ,ןענורעגסיוא זיא ץלַאמש יד .בורניץלַאמש ַא ןיא םהיא ןעבעגעג
 רעד ןוא ,טלעטשעג ךיז טָאה רהעווש רעד ,ןעבילבעג זיא בורג יד

 ...וויזירּפ םוצ ןהעטש ףרַאד ןהוז

 ? ןערהָאפרַאפ וד טזיב ןיהואוו ,עמַאמ ---

 "רעד קעװַא ךיז טלעטש ןוא והילא רעדורב ןיימ טנָאז ױזַא

 טביוה רע .ןפוא רעדנַא ןייֵא ןיא רָאנ ,השעמ ענעגייא יד ןעלהעצ

 : ױזַא ןָא
 ןייק ,סע טסייה ,ןערהָאפ רימ --- וויזירּפ טינ ,וויזירּפ ָאי --

 ַא ןוא ,בייוו ןיימ ןוא ,עמַאמ ןיימ ןוא ,ךיא ,טסייה סָאד .עקירעמַא
 רע) ןַאמרעגנוי רעד טָא ןוא ,(ךימ ןעמ טניימ סָאר) לערעדורב ןיילק

 ןעבָאה .זנוא טימ ,סע טסייה ,ךיוא טרהָאפ (ץיניּפ ףיוא טזייוו
 "עג ,סע טסייה ,רימ ןענעז .ץינערג יד רעבירא טפרַאדאב רימ
 ,סע טסייה ,רעסעּפ ןייק יװ ױזַא ןוא ,ץינערג רעד וצ ןעמוק

 ...ןויזירּפ םוצ ןהעטש עדייב ןעפרַאד רימ םורָאװ ,טינ רימ ןעבָאה

 ןוא יניּפ רבח רעזנוא ןָא ךיז טפור --- ! ךימ זָאל ָאד טָא ---

 ,השעמ ענעגייא יד טלהעצרעד ןוא והילא רעדורב ןיימ ּפֶא טּפוטש

 ןופ ,רעדורב ַא רימ ןיא והילא שטָאח .שרעדנַא לעסיב ַא רָאנ

 ןופ רענעש ךס ַא טדער יניּפ זַא ,ןייז הדומ ךיא זומ ןעגעווטסעד
 ייב יװ ,"סע טסייח, ןייק ָאטשינ םהיא ייב זיא ,סנעטשרע .םהיא
 ךס ַא .טוג רהעז שיסור רע ןעק טנייה .והילא רעדורב ןיימ

 ,רעטרעװו ענעש טָאלג ןוא ,עשיסור םהיא ייב ןענעז רעטרעוו
 ,טניימ רע סָאװ טינ ךיא העטשרַאפ ייז ןופ ךס ַא .עניד'היחמ
 נָא טָאה יניּפ רבח רעזנוא ױזַא יװ טא .ןעש ןענעז ייז רָאנ

 | : ןעביוהעג
 רעד הףיוא דַאילגזוװו ַא ןעצרוק ןיא ןעבעג ךייַא לע ךיא ---

 .עינערז עקשטָאט א ןעבָאה רהיא טעוװ ,עינעשזָאלַאּפ רעצנַאנ
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 שטנעמ ןייא זיא רע סָאװ ,ןעסיוו טינ ןעליוו ןעטנַארנימע יד
 -םיוא ןיוש ןעבָאה ייז .ןעציז טינ רהעמ ָאד ןענָאק ייז .,ןיילַא
 עמ רעדָא ,ןענָאז ייז .,טַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ךיז ןופ ןעסעגעג
 -ּפִא ייז לָאז עמ רעדָא ,עקירעמַא ןייק ןעטעליב ןעבעג ייז לָאז
 ןעקיש רָאנ ייז ןָאק רע זַא ,ט'הנעט רָאטקָאד רעד .קירוצ ןעקיש
 רשפא .,טעטימַאק ַא ָאד ןיא טרָאד .ןעליוו ייֵז ביוא ,עקָארק ןייק
 ןעטנארגימע יד .ןעפלעה ןענָאק סיּפע טעטימָאק רענעי ייז טעוװ
 ןופ עלייוורעד טינ ןעבָאה ייז זַא ,ןענָאז ןוא סיוא סָאד ןערעה
 סָאד סױרַא-טמענ רָאטקָאד רעד .ןעבעלוצרעביא גָאט ַא ןענַאװ
 ןעטכַארטַאב ןעטנַארגימע יד .עבטמ ַא ייז טקנעש ןוא עלעטייבה

 ייז ,ןעטנַארנימע עיינ ןָא ןעמוק סע .,קעװַא ןעהענ ןוא עבטמ יד
 .דרע רעד וצ םינּפ ן'טימ ,ייז ןעגָאז ,ןעלַאֿפ

 ,רָאטקָאד רעד ךַאבענ ט'הנעט -- ? רהיא טליװ סָאװ --

 .ןעטנַארגימע יד ןעגָאז --- ! ןעספע ןעליוו רימ ---
 .טסע ,ןעסע טכארבעג רימ ןעמ טָאה טָא --

 ןעניוא ענידנעכַאל עטונ יד טימ רָאטקָאד רעד ייז טגָאז ױזַא
 ; טכארבעג םהיא טָאה עמ סָאװ ,ןעסייבנָא ן'פיוא ייז טזייוו רע ןוא

 ,טסנרע סָאד טניימ רע זַא ,טנָאז רע .ךעלעקלוב עסייוו טימ עוװוַאק

 שטנעמ ןייא ,ןוחט רע לָאז סָאװ ,ןעסייבנָא ןייז קעװַא ייז טיג רע
 טינ ןַא ,ןענָאז ייז .םהיא ןעקנַאדַאב ןעטנַארנימע יד ?ןיילַא
 .ךַאבעגנ רעדניק ערעייז רַאּפ ,ייז ןעטעב ךיז רַאפ

 ךָאטקָאד רעד טנָאז -- !רעדניק יד רעהַא טגנערב ,ונ ---

 .ןעגיוא עגידנעכַאל עטוג עטייז טימ זנוא וצ קנואוו ַא טוהט ןוא

 4 רהיא טליוו סָאװ ---

= 

 -נעכַאל יד טימ רָאטקָאד ןעטוג םוצ עמַאמ יד סיױרַא-טערט
 -נָא ם'נופ השעמ ַא ןעלהעצרעד ןָא םהיא טביוה ןוא ןעניוא עגיד
 ַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד .ןַאמ ַא טָאהעג טָאה יז ױזַא יוװ ,ביוה
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 טמוק עמ ןַא .ּפערט ףיוא ןהעג ןעמ ףרַאד .ריהט יד ןעמ טנעפע

 ערעזנוא ,ןעטסניימ םוצ .ןעשטנעמ ךס ַא ןעמ טפערט ,ףױרַא

 -גוה ייז ןענעז עלַא טעמכ  .ייז ןעמ טפור ןעטנַארגימע ,עשיטור

 ןעבָאה סָאװ יד .רעדניק עגידעגיוז עניילק ןעבָאה עלַא ןוא גירעג

 יז טסייה עמ ..גירעגנוה ךיוא ןענעז רעדניק עגירעגיוז ןייק טינ

 ןעלָאז ייז ,לָאמ ַא רעדעיוװ ייז ןעמ טגָאז ןעגרָאמ .ןענרָאמ ןעמוק

 .רעבייו ךס א טימ ךיז טנעקַאב עמַאמ ןיימ .,ןעגרָאמ ןעמוק

 -וילגרַאפ .קילנמוא רעדנַא ןייַא ךיז ףיוא טָאה ייז ןֹופ עכילטיא

 ,סיוא-טמוק ,ןעקילנמוא ערעייז טימ קילמוא רהיא ,יז טנָאז ,ןעב

 ענעּפָאלטנַא ןענעז ייז ןופ ךס ַא !עכילקילג א ענייא ךָאנ זיא יז זַא

 !דלַאװג ַא זיא ןֶא ךיז ןעלהעצרעד ייז סָאװ ,ןעמָארנָאּפ ןופ

 .סָאװ םימ טינ טָאה רענייק ןוא ,עקירעמַא ןייק ייז ןערהָאפ עלַא

 ןעמ טיג ענינייא .קירוצ טקישענּפָא ןעמ טָאה ייז ןופ ךס ַא

 םנָאז ,זיא טרָאד .עקָארק ןייק ּפֶא ןעמ טקיש עגינייא .טייברַא

 ןעסייוו ייז -- ?ָאד זיא עשז סָאװ .טעטימָאק רע'תמא רעד ,ןעמ

 זיא ואו .ייז ןעמוק ,ןעגרָאמ ןעמוק ייז טסייה עמ .טינ ןיילַא

 זיא רעװ .טעטימָאק רעד ךָאד זיא סָאד טָא ? טעטימָאק רעד

 טמוק סע !ןייב ןופ ןעסיוו ױזַא ןעלָאז ייז ? טעטימָאק רער

 עטוג טימ ןוא םינּפ טלעּפוטשעג ַא טימ ןױשרַאּפ רעכיוה א ןיירַא

 - .ןעניוא ענידנעבַאל

 "קָאד ַא זיא רע - .טעטימָאק ם'נופ רענייא זיא סָאד טָא --

 ,.רָאט

 ךיז טצעז ןעניוא עגידנעכַאל עטוג יד טימ רָאטקָאד רעד

 -נַא ןייֵא םהיא ֹוצ וצ-טהעג טונימ עֵּלַא ,לחוטש א ףיוא קעווַא

 רעד .טנעה יד טימ טכַאמ ,סיּפע ט'הנעט ןוא טנַארנימע רעד

 ןייא זיא רע זַא ,םהיא טרעפטנע ןוא סיוא םהיא טרעה רָאטקָאד

 ,רע טגָאז ,ןַאהרַאפ .ןעפלעה טשינרָאג ןָאק רע .ןיילַא שטנעמ

 רָאנ ,ןױשרַאּפ גיסיירד ןוא עכילטע ןופ טעטימָאק א זנוא ייב

 ,ןיילַא שטנעמ ןייא ,ךיא ןָאק סָאװ .ןעמוק טינ ?יוו רענייק

 ? ןוהט
| 



 םכולע"םולש 108

 ךייש זיא'ס סָאװ זַא ,יניּפ םהיא טנָאז "! עקירעמא זיא ואז ןוא
 םורָאװ ,םהיא ייב ןענרעל עלייוורעד ךָאנ ךיז רע געמ ,טדעטש וצ
 ; והילא רעדורב ןיימ םהיא טגָאז .עיפַארנָאעג טנערעלעג טָאה רע
 רעד זיא ואוו ,רימ עשז גָאז ,עיפַארנָאעג טנערעלעג טסָאה וד זַא,
 -ןעטנַארגימע רעד , -- ?4 טעטַימָאק רעסָאװ, -- "? טעטימָאק
 טימ ןָא סע ךיז רעהעג סָאװ ! השרּפה-תוכימפ ַא, -- "יו טעטימאק
 ןעסיוו ףרַאד רעד ,עיפַארגָאעג טסייוו סָאװ רעד, --- "? עיפַארנָאעג
 ,"ננידסלַא

 ןעגערפ רימ ןוא ,והילא רעֶדֹורב ןיימ םהיא וצ טגָאז ױזַא
 רענייק טסייוו ,ןענערפ רימ ןעמעוו .טעטימָאק ן'םיוא ךָאנ ךיז
 ,טדָאטש ענרָאמ ַא .םינ

 ! ןעגָאז טינ ןעליוו ייז רָאנ ,ןעסייוו ייז --
 ןייק טלעפעג רהיא .הכרב ןירעגעווש ןיימ טנע'קסּפ ױזַא

 עטיירב וצ :ןורסה ַא ךיוא יז טָאה גרעבמעל ףיוא .טינ ךַאז
 ס'יניּפ רבה רעזנוא .ןעש וצ זיא הלכ יד -- ןורסח ַא .ןעסַאג
 ?ונייהד .גרעבמעל ףיוא ןורסח רעדנַא ןייֵא טָאה לעבייט בייוו
 טסע ןעמ זַא ? "גרעבמעל טימ עקַארק, זנוא ייב ןעמ טגָאז יאמל
 -רעד ןָאק עמ זַא ,רעיוז ױזַא זיא'ס , : ןעמ טנָאז ,ךַאז ערעיוז ַא
 םענייא טגנַאלרעד עמ זַא רעדָא ,"גרעבמעל טימ עקַארק ןעהעז
 טימ עקָארק ןעהעזרעד טָאה רע, זַא ,ןעמ טגָאז ,שטַאּפ ןעטוג ַא
 ."גרעבמעלק

 ָֿאז ייז ןעטלעז .עבט ַאזַא ןיוש ןעבָאה רעבייוו יד ,רוציקב
 ...! ןעלעפעג סיּפע

 .ב

 עכיוה ַא .טעטימָאק םוצ טנערפרעד ןיוש ךיז ןעבָאזו רימ
 סעסיב ַא ןהעטש ןעמ ףרַאד רעהירפ .ךַאד ןעטיוד ַא טימ בוטשי
 םעדכָאנ .ךס ַא רָאנ ,?עסיב ַא טינ ,טסייה סָאד .ןעסיורד ןיא



 אש

 גרעבמעל טימ עקַארק

.8 

 .רָארב סָאװ ,סָאד טינ רָאג ןיוש זיא ,רהיא טהעז ,נרעבמעל

 "רַאפ --- ןעש ,גיטכיצ ,טיירב ,ןייר .ןייֿפַא טדָאטש יד ,סנעטשרע

 ךיוא גרעבמעל ןיא ןַאהרַאפ זיא'ס ,טסייה סָאד !גיוא ןייֵא טמענ

 ,רעמוז ןעטימ ןיא טהעג עמ זַא סָאװ ,דָארב ןיא יו ,ןעסאנ עכלעזַא

 .זָאנ יד ןעלעטשרַאפ ןוא ןעשַאלַאק עכעיט ןוהטנָא ןעמ ףרַאד

 סָאװ ,ןעטרָאנ ַא טרָאטש ןעטימ ןיא ןַאהרַאפ זיא רעבָא רַאפרעד

 עיירפ ַא .ןענעיצ וליפא ,ןערעיצַאּפש ןהענ ןעטרָאד ןענעמ עלַא

 ףיוא יירפ ןוא קנַארפ ךעלמיירטש טימ ןעדיא ןעהעג תבש הנידמ

 -נעמ יד טנייה .טרָאװ ַא טינ ייז טנָאז רענייק ןוא ,ןעסַאנ עלַא

 זיב דָארב ןופ זַא ,טגָאז עמַאמ ןיימ ! רעבליז ןוא דלָאנ ?ןעשט

 רעדורב ןיימס .טכַאנ וצ גָאט ןופ יו ,קוליח ַאזַא זיא נרעבמעכ

 ץינערג רעד ייב סָאװ ,גנַאב םהיא טוהט סע זַא ,טנָאז והילא

 -ַאב טלָאװ סע .הרעבמעל םעדכָאנ ןוא דָארב רעהירפ טהעטש

 יניּפ רבח רעונוא םהיא טיג .טרהעקרַאפ ןייז ,רע טנָאז ,טפרַאד

 לייוו ,דָארב ןופ רעסעב גרעבמעל זיא רַאפרעד זַא ,ןהעטשרַאפ וצ

 .עקירעמַא וצ רעטנעהענ ןוא ץינערג רעד ןופ רעטייוו טהעטש סע

 גרעבמעל ןיא ואו ! גנַאג ַא ךימ גלאפ ַא;/ :והילא םהיא טגָאז
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 108 {דָאוב ןוא ןיוש ןענעז רומ

 הכרב ןירעגעווש ןיימ ףיוא ךיז טּפאח ,השעמ אזַא טרעהרעד

 ,טנעה יד ןיא קסעלּפ ַא טימ
 יד ןענעז ?טגָאזעג ךייַא ךיא בָאה סָאװ !רענעיווש ---

 -נוא ןענעז ? דלַאװ ןיא םינלזג-טכַאנ יד יו רעגרע טינ ןעשטייד

 ריס ?ייז ןעגעקַא םיקידצ ןייק טינ סענַאגילוח עשיסור ערעז
 ...1!! םודס ןיא ךָאד ןענעז רימ ? דָארב ןיא ןעד ןענעז

 טוייוו ,סענַאנילוח עשיסור יד טימ םהיא ןעכיילגרַאפ סָאד

 -רַאפ סָאד יו ,ןעסָארדרַאפ ױזַא טינ תיבה-לעב םעד טָאה ,סיוא
 רע !ןעדנוצעגנָא ןערָאװעג זיא רע .םודפ טימ דָארב ןעכיילג

 -ילוח , עשיסור יד סָאװ ,טכער רהעז זיא'ס זַא ,טגָאזעג זנוא טָאה

 ךָאנ זיא'ס זַא ,טניפעג רע ,ןעמָארנָאּפ זנוא ףיוא ןעכַאמ "סענַאנ

 רעד ,רע טנָאז ,ןייז לָאז רע ןעוו ,זנוא טוהט עמ סָאװ ,גיצניוו

 -עלַא זנוא לָאז עמ ,"ןעסייאהענ, רע טלָאװ ,"רעזיַאק , רעשיסור
 ! "םענייַא, זיב "ןעליַאקסיוא, ןעמ

 רבח רעזנוא זַא ,טגָאזעג ןיוש ךייֵא בָאה ךיא ,טכַאד רימ

 קרַאטש טינ םהיא טרהיר עמ זיב .ןױשרַאּפ רעניציה ַא זיא יניּפ

 טגנַאלרעד רעמָאט רָאנ .ןענייווש ןוא ןעגייווש ךייַא רע ןָאק ,ןָא

 טינ תויח זיא ,טנייפ טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ַאזַא טימ םהיא ןעמ

 גנַאל יװ ךיז ןעניוצעגסיוא ,טּפַאחעגפיױוא ךיז טָאה יניּפ ! רעכיז

 ןוא עיצנַאטס רעד ןופ תיבה-לעב םוצ ךיילג ןעגנַאנעגוצ ,זיא רע

 : ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג לוק ן'פיוא ןעירשעגסיוא םהיא טָאה

 ! ןיירַא ןעטַאַאַאט ןייד ןיא חוד ַא ...1!! שטייַאַאַאד-עריק ---

 טסָאקעג ןיניּפ רבח רעזנוא טָאה "שטייד-עריק , רעד ,תמא

 -םיוא "שטייד-עריק, ן'רַאפ םהיא טָאה תיבהילעב רעד .רעייט

 "עג ןענעז ןעקנופ זַא ,שטעּפ עקַאמשעג ,ערעווש ייווצ ןעפרָאװעג

 רָארב ץֵנַאג .ןח ןעטעבעיז םעד טָאהעג רעבָא טָאה סע .ןעגיולפ

 בָאה ךיא ."םידוהיל, ןעועג זיא'ס .ןעפָאלעגפיונוצ ךיז טָאה

 .ךיליירפ זיא'ס זַא ,בעיל
 .נרעבמעל ןייק ןעפָאלטנַא רימ ןענעז גָאט ןעבלעזמער
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 ןעגעו טדעררַאפ ךימ בָאה ךיא ,טינ ?עביארַאפ ןייק טָאה
 בָאה ןוא ,ךַארּפש רענ'עגושמ רעייז טימ ןעשטייד עשידַאנ יד
 טינ ,טסייה סָאד .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ רימ זַא ,ןעסעגרַאפ
 ןוא .ןָאדנָאל ןייק רימ ןעדהָאפ לייוורעד --- עקירעמַא ןייק ךיילג
 "מעל ןיא ,טרָאד .גרעכמעל ןייק רָאנ ,ןָאדנָאל ןייק ךייקג טינ
 .ןעטנַארנימע רַאֿפ טעטימַאק .ַא ,ןעמ טגָאז ,ןַאהרַאפ זיא ,גרעב
 -עוו גיפליהַאב םיּפע טעטימָאק ן'כרוד ןענָאק רימ ןעלעוו רשפא
 ? ןעטנארגימע ערעדנַא עלַא ןופ רעגרע רימ ןענעז סָאװ טימ .ןער
 עלַא ערעזנוא -- ןעדָאש אזַא טָאהעג ךָאנ ןעבָאה ריס ,טרפבו
 ךיז טיירג עמַאמ יד ,טנַאװענטעב ןעצנַאג רעזנוא טימ ךעלקעּפ
 .ןענייוו ייז רַאפ לָאז יז ױזַא יװ ,ןענָאז ייז לָאז יז ױזַא יז ,ןיוש
 !טנייוועג טינ רָאנ, :רהיא ייב ךיז טעב והילא רעדורב ןיימ
 עקידעמַא טזָאל ןעניוא ןהָא .ןעגיוא יד ןעבָאה ןעניז ןיא ףרַאד עמ
 . ןירַא טינ

 -לעב םוצ ןײרַא טהעג ןוא והילא רעדורב ןיימ טנָאז ױזַא
 םורַא טונימ עכילטע ןיא .הינסכַא דעד רַאפ ןעלהָאצעצ ךיז תיבה
 רעד ?זיא סָאװ .רעטדיױט ַא והילא רעדורב ןיימ ןיירַא טמוק
 ,רע טנָאז ,םהיא זיא ,ןובשח ַא טגעלעגקעװַא םהיא טָאה תיבה-לעב
 רע טנעכער גנידסלַא רַאפ .ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ

 סכעז רע טנעבעריןעשטנעב-טכיל ףיוא רעטכייל רַאפ .טלענ זנוא
 .סרעציירג רעיפ -- הלדבה רַאֿפ .סרעציירג םכעז -- רעטכייל

 הלדבה טכַאמעג טָאה ,הינסכא-לעב רעד ,רע 4 הלדבה רעסָאװ
 ןענערפ .סרעציירג רעיפ םהיא טמוק ,טרעהעג ןעבָאה רימ ןוא
 רהיא טליוג :רע טָאז -- ?? רעיפ סיּפע סָאװ, :םהיא רימ

 ךַאז ןימ א סיּפע זנוא רע טנעכער טנייה ."ףפניפ ןייז זָאל ,ףניפ

 סָאד ?קַאלש א רַאפ סָאד ןזיא סָאװ ."ןָאיסימָאק , ןעמָאנ ן'טימ

 ןעגנַאגעג זיא רע סָאװ ,החרט רעד רַאפ ,רע טגָאז ,םהיא טמוק
 ,םישובלמ ןעפיוק זנוא טימ
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 .ןָאדַנָאל טביילב סע .טרעהעג טינ ןעכלעזַא טָאה יז .ןעמָאנ

 "יו טנעיילעג טָאה רע .עטסעב סָאד זיא ןָאדנָאל זַא ,טגָאז יניּפ

 ַא ןיא ןָאדנַאל זַא ,(ךוב ַאזַא) עיּפַארגָאעג רעד ןיא לָאמ לעיפ

 -עטנַאמ השמ ןעטרָאד ןופ סױרַא טמוק טנייה ,טרָאטש עפרַאש

 ,ןָאדנַאל ןופ ךיוַא זיא ,רע טגָאז ,דפישטיור ןוא ,ערָאיפ

 ! זירַאּפ ןופ רָאנ זיא רלישטיור ---

 ַא ייז ייב ךָאד זיא סָאד .והילא רעדורב ןיימ טגָאז יױזַא

 זַא .טרהעקרַאפ רערעדנַא רעד טגָאז ,טנָאז רענייא סָאװ .כ

 לָאז עמ ,טסייה סָאד .טכַאנ :רענעי טנָאז ,גָאט : טגָאז רעד

 ךיז ןענַאק ייז ,ךיז טרַאּפש עמ רָאנ ,טינ סָאד --- ןעגעירק ךיז

 יז טמענעצ עמ ויב ,רדסכ העש א ןערַאּפשקעװַא ױזַא לָאמַא

 : טרָאװ סעשטייד ַא רעביא טרּפעמַאעצ ךיז ייז ןעבָאה טלעמונַא

 :שטייד ףױא זיא ןיירח זַא ,טגָאזעג טָאה רענייא ." ןיירח,

 ןעמ ףרַאד ןיירח זַא ,ןעגנורדעג טָאה רערעדנַא רעד ."ןַארח,

 -קעװַא ךיז ןעמ טָאה ייווצ העש ַא ."ןָארח, : שטייד ףיוא ןענַאז

 ןיירח לעצרעוו א ןעפיוק לָאז עמ ,ןעבילבעג זיא'ס זיב ,ןעסירעג

 "עג .הינסבא רעד ןופ תיבה-לעב םעד ןעזייוו סָאד לָאז עמ ןוא

 !שטייד בר; :םהיא ןעמ טגערפ ,ןיירח ?עצרעוו סָאד טכַארב

 םעד ןעגָאז זנוא טלָאז רהיא רָאנ ,השקב ַא ךייַא וצ ןעבָאה רימ

 טָא ןושל רעייֵא ףיוא ךייַא ייב טסייה ױזַא יו .תמא םענייר

 רעד ּפֶא ךיז טפור "?? ""ןָארח, רעדָא ,"ןַארח, --- ירּפ עניזָאד יד

 טכורפ עזעיד טסייה עכַאוּפש רעשטייד רעזנוא ףיוא , : תיבה-לעב

 ַאזַא ךייַא טָאנ ..."ךיטערעמ, רָאנ ,"ןָארח, טינ ןוא "ןַארח, טינ

 ןָאק רע .קינ'סיעכהליוצ רעטונג ַא זיא שטייד-עריק ! תענושמ

 .ןערעה וצ סָאװ ןייז לָאז ,טרָאװ א גָאז ַא ןעבעג לָאמַא ךייַא

 ןיוש ןָאק סָאװ ,ךיז טכַאד .ל?ערענייז ַא ,רענײטשַא ,טמענ ,לשמל

 שטייד-עריק ייב סָאד טסייה ?לערעגייז ַא ןופ טושּפ רחעמ ןייז

 א, םהיא ייב זיא רָאה ַא ןוא ."רָאה א, רָאנ ,לערענייז א טינ

 םהיא ייב זיא רעהַא ."רעה ַא, םהיא ייב זיא רַאה ַא ."ראה

 ! ןעביולג ןעמ לָאז ,שטייד-עריק טגָאז עמ זַא ."ריה---ריח,
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 ןֶָא טביוה .סעקסיּפ עניימ ןופ טדער יז יאמל ,ןעדייל טינ ליוו

 יד ןַא ,טנייפ טָאה והילא רעדורב ןיימ ןוא .,ןענייוו עמַאמ יד

 ןוא ,ןעניוא יד ילַאק ךיז טכַאמ יז ןזַא ,טגָאז רע .,טנייוו עמַאמ
 .ןיירַא טשינ עקירעמַא טזָאל ןעגיוא עגידעילַאק טימ

 ד

 סורג ַא ןעבָאה ריס .סעיינ א ןעבענרעביא ךייַא ןָאק ךיא

 טע'בנג'עג זנוא טימ טָאה סָאװ ,ענידיא יד ,ןעכַאז ערעזנוא ןופ

 יניּפ רבח רעזנוא .עמרוט ןיא טצעזעגנייַא ןעמ טָאה ,ץינערג יד

 : עמַאמ יד טנָאז .הוצמ עסיורג ַא זיא'ס זַא ,טגָאז רע .טלעווק
 -אז עניימ ןוא ,ונ, :יניּפ טגָאז ?? ןעבַאז עניימ ןוא ,שטייט'ס,

 ןעכַאז ערעזנוא זַא ,סיוועג רַאפ ןיֹוש רימ ןעסייוו דניצַא ..."? ןעכ
 .רעטייוו ןערהָאפ ףרַאד עמ ? ןעמ טוהט סָאװ .,ןעלַאפרַאפ ןענעז

 א ןהֶא םורא טהעג והילא רעדורב ןיימ ?רימ ןעבָאה הרירב ַא

 : םהיא טגָאז יז .ץרַאה סָאד סיוא םהיא טדער עמַאמ יד .,ּפָאק
 ןעמענוצ ןעוועג לָאז עמ ןעוו ,עלערַאנ ,ןָאהטעג רימ ןעטלָאװ סָאװ
 -לַאה רעד רַאפ טזײלענּפָא ןעבָאה רימ סָאװ ,טלענ סָאד זנוא ייב
 רעד ּפִא טינ יניּפ רבח רעזנוא 4 ךיוא ןעליוק ךָאנ ןוא ,הריד רעב

 : ןעגָאז גידנעטש ףרַאד דיא ַא זַא ,טגָאז רע .טכערעג םעד ןעמַאמ
 ןַא ,טנָאז יז .?עטיינק ַא וצ ךיוא טגעל הכרב ."הבוטל וז םנא
 רימ ."ענידיא , ןעבענענ ןעמָאנ ַא םהיא יז טָאה טסיזמוא טינ
 ,ןעשטנעמ ייב ךיז ןענערפעצ רימ ,ןיירַא געוו ןיא ךיז ןעטיירג
 ןוא סיואךערעה ןעשטנעמ ? עקירעמַא ןייק ןעמ טרהָאפ ױזַא יו
 :טגָאז רענייא .הצע רעדנַא ןייֵא רעכילטיא .תוצע זנוא ןעבעג
 ,טננירד רעטירד ַא .ןָאדנָאל ףיוא --- רערעדנַא רעד .זירַאּפ ףיוא!
 םעד ױזַא זנוא טלודרַאפ עמ .רעטנעהענ זיא ןעּפרעװטנַא ףיוא זַא
 זירַאּפ רַאפ ,ןוהט וצ סָאװ ,טינ ןיילַא ןיוש ןעסייוו רימ זַא ,ּפָאק

 -טנַא .ןעמ טנָאז ,לעמוט רעסיורג וצ ַא .ארומ עמַאמ יד טָאה |
 רענדָאמ ַא -- ןעּפרעװטנַא סיּפע .ן'הכרב טינ טלעפעג ןעּפרעוװ
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 !זנוא ייב יװ ,רערעייט ייז ייב זיא טלעג .,טלענ ץוחַא ---

 ייז ןעלעוו "ןיורק , א רַאפ ,המשנ יד ייז ייב זיא "רעציירג , א

 ! ןיילַא טָאג --- "ןעדלוג, ַא רַאפ ןוא ,ןעטַאט םעד ןעפיוקרַאפ ךייַא

 יירד עלַא .רעטנוא יז טלַאה לעבייט ןוא ,הכרב טגָאז ױזַא

 רצ םינ סיּפע ןענעז ,טגָאזעג ןיוש ךייַא בָאה ךיא יו ,רעבייוו

 ןענעז רימ .סָאװ רַאפ ,טינ סייוו ךיא .ןעשטייד יד טימ ןעדעירפ

 טלָאװעג ָאד ךיא טלָאוװ ,עקירעמַא טינ ןעוװ .ןעלעפעג אקוד ייז

 ? ָאד יו ,רעזייה עכלעזַא רהיא טָאה ואוו .גיבייא ןוא גיבייא ןייז

 "רַאפ גנידסלַא !ןעשטנעמ עטוג עבלעזַא ?ןעשטנעמ יד טנייה

 סָאװ ,תומהב יד טינ ןענעז תומהב יד וליפא !ךייַא ייז ןעפיוק

 רָאנ ,ערעזנוא יו רהעמ טינ ייז ןעבָאה ,ןייז ןָאק ,לכש .זנוא ייב

 .םינּפ רעדנַא ןייֵא ָאד טָאה גנידסלַא .רעשיטייל סיוא-ןעהעז ייז

 .רעסעב זיא זנוא ייב ןַא ,ייז ןעגָאז ,רעבייוו יד טימ טדער ןוא

 םינ ןוא .טינ ךיוא הינסכא יד וליפא ,טינ ייז טלעפעג ךַאז ןייק

 םגָאז ,טיוה יד ןעסייר ייז .םיתב-ילעב יד יו ,הינסכא יד ױזַא

 .ןעלהָאצַאב ךיז ייז ןעסייה רעסַאװ םערָאװ לעזעלג ַא רַאפ .הכרב

 רימ זַא .טסיזמוא ןעבעג טשינ ךייֵַא ייז ןעלעוו ץלַאז ?עסיב א

 ןעפרַאד רימ ןעלעוו ,סנעטייצייב ןענַאד ןופ ןערהָאפּפָא טינ ןעלעוו

 .רעזייה יד רעביא ןהענ

 ןירעגעווש ןיימ סָאװ רָאנ .הכרב ןירעגעווש ןיימ טנַאז ױזַא

 זַא ,והילא רעדורב ןיימ ףיוא טגָאז יז יאמל ! ןעגָאז ןָאק הכרב

 רע זַא ,יז טגָאז יניּפ רבח רעזנוא ףיוא ןוא ?ענידיא ַא זיא רע

 ס'לעבייט ףיוא ערעדנַא ןייֵא .טרָאק רעד ןיא סָאװ ,ובדלכ זיא

 זיא לעבייט .קעטַאשטעּפ ןעטסיוו ַא ןעבענעג רחיא טלָאװ טרָא

 רהיא טגייווש יז .לַאג ַא ןהִא שטנעמ א ,טגָאז עמַאמ יד יו ,רעבָא

 .ןלזג יז זיא רימ ףיוא .ךיוא ךיא  .ּפָא רהיא ןענייווש עלַא .ּפִא

 ."סעקסיּפ יד טימ לעטָאמ , רעדָא ,"קעבָארקשיװ, רעד יז טפור ךימ

 עטוג רַאּפ ַא געװ ןיא ,יז טגָאז ,טעװעדַאהעגסױא ךיז בָאה ךיא

 עמַאמ יד רָאנ .ןערַא וצ ןָא טינ וליפא סָאד טביוה ךימ .סעקסיּפ
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 2 םדוק .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טסואוַאב ךָאד זיא סָאד
 -ייד יד ייב טגָארט עמ יו ,לעשילעּפַאק ַא טפיוק;:ג ךיז רע םָאה
 .סּפינש םעיינ ַא טימ עינק יד זיב ןעצרוק ַא קַאשזדיּפ ַא ןוא ,ןעשט
 -רַאטש ןייז ןעמ ףרַאד םישובלמ עשטייד ענייז ןיא ןיניּפ ןעקוקנָא
 טָאה היאר ענירעדינ ַא רע זיא ןיד ןוא גנַאק .ןעזייַא ןופ רעק
 עמַאמ יד ?זָאנ יד טנייה .רע טגנירּפש ,טהעג רע זַא ןוא .רע
 ,טניפעג והילא רעדורב ןיימ .קזוח ןופ םינּפ ַא טָאה רע זַא ,טגָאז
 ."סישטשנירעטַאק , 8 יװ רעדָא "רעגנייוו , ַא יו סיוא םחעז רע זַא
 ,"רעגנייוו , ַא יצ :רענעש זיא סָאװ טינ טסייוו רע זַא ,טגָאז יניּפ
 רע טניימ סָאד ? "רעּפעלש , ַא רָאג יצ ,"קישטשנירעטַאק, ַא יצ
 רע ןָאק ,ןעלעוו לָאז רע זַא ,טנָאז וחילא רעדורב ןיימ .זנוא יקַאט
 עסיורג ןייק טשינ רעבָא זיא'ס .שטייד ַא יו ןעדיילקסיוא ךיוא ךיז
 ,ףרַאד עמ .ךעלברעק ןעלצנערט ,טלעג ןעגנערבסיוא ,רע טגָאז ,ץנוק
 :יניּפ םהיא טנָאז ...עקירעמַא ןייק ןעטיה לעברעק סָאד ,רע טגָאז
 ,רע טנָאז ,ןעטרָאד .טינ טלעג ןייק רימ ןעפרַאד עקירעמַא ןיא
 זיב ,גנַאל ױזַא זנוא רעביא טדער רע !טלעג ןייֵלַא רימ ןענעז
 ,קַאשזריֿפ א טימ שילעּפַאק ַא ךיוא ךיז טפיוק והילא רעדורב ןיימ
 עלַא ןעהעג רימ .לעקער ַא טימ לעשילעּפַאק ַא ךיוא רימ ןוא
 עלַא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .שטייד ןעדער ןוא ןעסַאנ יד רעביא יירד
 ןעהעג זנוא סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא .ןעשטייד ןענעז רימ זַא ,ןעניימ
 הכרב ןירעגעווש ןיימ ,עמַאמ יד יקַאט ןיימ ךיא .רעבייוו יד ךָאנ
 ףיוא זנוא ןופ ּפָא טשינ ןעטערט ייז .לעבייט בייוו ס'יניּפ ןוא
 ןעשטייד יד ןעשיווצ לָאז ךיא ,ארומ טָאה עמַאמ יד ,עלייוו ןייק
 -בלעק יד יװ ,ךָאנ טַאלג ןעהעג ענעי ןוא ,ןערעוו טעזנַאלברַאפ טינ
 רימ תמחמ .טינ ךיא סייוו -- ארומ ייז ןעבָאה סָאוװ .ךעל
 .זנוא ףיוא טלעוו עצנַאג יד טקוק ,טסכעזעבלַאז םורַא ךיז ןעהערד
 ? ןעהעזעג טינ ייז ןעבָאה סָאװ

 --- .ןעשטייד ןענעז טלעוו רעד ןיא םינָארַאנ עטסערג יד --
 טיג טלָאז רהיא סָאװ ,ןמיס ַא .והילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא
 .תונמאנ ףיוא ךייַא ייז ןעביולג ,ןעגָאז
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 .םייה רעד ןיא יו רעסעב ,טונ זנוא זיא ץינערג טייז רעד ףיוא
 רימ רעדָא .רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק טינ רימ ןעוהט ןוחט

 "נָא ,רעיצַאּפש ן'פיוא ןעהעג רימ רעדָא ,הינסכא רעד ףיוא ןעציז

 "עווש ןיימ סָאװ ,טינ סייוו ךיא .טדָאטש ענעש ַא .דָארב ןעקוק
 -נֵא ןייַא יז טניפעג גָאט עלַא .טרָאטש רעד וצ טָאה הכרב ןירעג

 זיא'ס -- טינ רהיא טלעפעג סָאד .טדָאטש רעד ףיוא ןורסח רעד

 .זנוא ייב יו רענרע ,טקניטש עס -- יז טגָאז סָאד .ניטָאלב

 יז טָאה עמ :;דלַאװג ַא טימ ףיוא ךיז יז טּפַאח טכַאנייב לָאמנייא

 ; סרעגעלעג יד ןופ ּפָארַא עלַא ןענעז רימ ,ןעלַאפַאב

 ? םינלזג ? ןעלַאפַאב ךיד טָאה רעוו ---

 ..!ןעצנַאוװ ? םינלזנ ערעסָאװ --

 ,הינסכא רעד ןופ תיבה-לעב םעד רימ ןעלהעצרעד הירפ רעד ןיא

 -רַאפ וצ יניּפ םהיא טיג .סָאד טסע ןעמ סָאװ טימ טינ רע טסייוו
 טסייוו ייז ייב זַא ,רע טגָאז .זיא סָאד סָאװ ,שטייד ףיוא ןחעטש
 .טינ סָאד ןעמ טחעז דנַאל סעשטייד רעייז ןיא .ןופרעד טינ ןעמ
 רעד ןופ ךיז טימ טכַארבעג אמתסמ ,רע טנָאז ,רימ ןעבָאה סָאד

 ,יז טנָאז ,טנייפ טָאה יז ! סעכ ןיא ןעוועגנ הכרב זיא ,יִא ....םייה

 טכאד .סָאװ ראפ ,טינ סייוו ךיא ! דמושמ ַא יו רענרע ,ןעדיא םעד
 לעסיב ַא רע טלַאה ,טדער רע זַא .שטנעמ רענייפ ַא רהעז ,ךיז

 בעיל רע טָאה טנייה ,טלעכיימש ןוא טייז ַא ףיוא ?יומ סָאד

 ןעלָאז רימ ןעמעוו ייב ,ןהענ ןעלָאז רימ ןיהואוו .תוצע ןעבעג

 טהעג ,ןעפיוק סיּפע ןעהענ רימ זַא ןוא .טינ ןעמעוו ייב ןוא ןעפיוק
 רימ .םישובלמ ,ןעטסניימ םוצ ,רימ ןעפיוק ןעפיוק ןוא ,טימ רע

 רבח רעזנוא .ךיז ןעדיילקסיוא ךעלסיב וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה

 .סרעּפעלש יד יוװ ,ןעהעג רימ סָאװ ,ןעש טינ זיא'ס זַא ,טגָאז יניּפ
 -נעמ יוװ ןהענכױרַא ,רע טגָאז ,ןעמ ףרַאד טדָאטש רעדמערפ ַא ןיא
 .טסיזמוא בלַאה ןיא סע ואוו ,דנַאלסיוא ןיא ,ָאד טרפבו ,ןעשט
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 ,ןהעג םעװו רע .,ןַאלּפ רעדנַא ןייַא ףיוא לָאמ עלַא טלַאֿפ יניּפ

 -ָארּפ , ַא טימ ,ןהַאב רעד ךרוד "?עינעלווַאיַאז , ַא םימ ,רע טגָאז

 "ירַא ךיז טעװו רע .ץינערג רעד ןופ ?קינלַאשטַאנ , םוצ "עינעש

 -ניפ ַא ןעכַאמ רהיא טעוװ ןוא ענידיא רעד וצ ןיהַא ןעּפַאחרעב

 רעבָא ןיא'ס ..!?ןכתיה :ןענערפ יז טעװ רע ,ףוס ןערעטס

 "םעינעלװאיאז, ןייק ןעמלעה טינ טעװ סע ! סעקרַאּפירּפ עטלַאק
 טעװ ענידיא רעד וצ ךיז ןעּפַאחרעבירַא ."סעינעשָארּפ , ןייק טימ

 ןעטישנָא רהיא לָאז עמ ,עטָאלב זיא'ס ,ןעזָאל טשינ לעבייט םהיא

 טגיל סע .שוריפב טנָאזענ יז טָאה ױזַא .דלָאנ טימ בוטש יד

 -ענ עלַא רימ ."ץינערג יד ןענע'בננ  סָאד םעט ןיא ךָאנ רהיא

 -טיא ןעלהעצרעד רימ .ץינערג רעד ןופ םעט םעד ךָאנ ןעקנעד

 יו ,ץינערג יד טע'בננ'עג ןעבָאה רימ ױזַא יװ ,השעמ יד ןעכיל

 ןעלקעּפוצרעבירַא ףיוא םילרע ןעבענעג זנוא טָאה ענידיא יד ױזַא
 ןיא טרהיפרַאפ ןוא טרחיפעג זנוא ןעבָאה םילרע יד יוזַא יוװ ,זנוא
 ןירענעווש ןיימ סָאװ ,קילג יַא .ןעליוק זנוא טלָאװעג ןוא דלאוו ַא

 טכַאמעג טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ןוא ןע'שלח ןופ עבט ַא טָאה הכרב

 -עגנָא ןעבָאה ןוא ןעטַאדלָאס יד טרעהרעד ןעבָאה .דלַאװג ַא
 ןענעז רימ ןוא ,ןעפָאלעצ םילרע יד ךיז ןענעז .ןעסיש ןעביוה

 רעדורב ןיימס .עמַאמ יד טלהעצרעד ױזַא .ןערָאװעג ןעזענעג

 .שרעדנַא ?עסיב א רָאנ ,השעמ ענעגייא יד טלהעצרעד והילא

 ,ענענייא סָאד יקַאט טלהעצרעד ןוא רעביא הכרב םהיא טנָאלש
 ,לעבייט ,בייוו ס'יניּפ רבח רעזנוא טנָאז .שרעדנא ?עסיב ַא רָאנ

 .ט'שלח'עג טָאה הכרב םורָאװ ,טַארוקַא טינ טקנעדעג הכרב זַא
 .,ןֶא ביֹוהנֶא ןופ השעמ יד ןעלהעצרעד ןעביוהנָא ?יוו לעבייט ןוא
 טא .טינרָאנ טסייוו יז זַא ,טנָאז ןוא רעביא יניּפ רהיא טקַאה
 גָאט עלַא .ףוס ן'זיב ביֹוהנֶא ןופ לָאמ א ךָאנ ןעלהעצרעד רע טעוו

 רימ יױזַא יו ,חשעמ יד רימ ןעלהעצרעד רעדנוזַאב ןעכילטיא ןוא
 טימ ןעלקָאש ,ןערעה סָאװ ,יד עלַא .ץינערג יד טע'בננ'ענ ןעבָאה
 -קילג ןענעז רימ זַא ,ןענָאז ייז .ןעּפיל יד טימ ןערעצומש ,ּפעק יד
 !למונ ןעשטנעב ןעפרַאד ריס !עכיל
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 .בננ ַא זיא רע זַא ,ןיילַא יוג רעד טסייוו ,עלערַאנ ,זנוא ייב ---

 .ןעקמיכ טימ השעמ ַא טלהעצרעד ןוא עמַאמ יד טגָאז ױזַא |

 וילע ,עטַאט רעד .עקמיכ עסקיש יא לָאמַא זנוא ייב ןעוועג זיא'ס

 רהעז ןעוועג עקמיכ יד זיא .טבעלעג טלָאמעד ךָאנ טָאה ,םולשה

 -קעװַא ןענעז עלַא זַא .עט'בנג א לעסיב ַא רָאנ ,עסקיש עליואוו ַא

 טָאה יז  .ןילַא ןעביילב ןעלעוו טינ יז טנעלפ ,בוטש ןופ ןעגנאגעג

 ...ןענע'בנג'קעוַא טינ סיּפע לָאז יז ,ןיילא ךיז רַאפ טַאהעג ארומ

 .ב

 טלעג סָאד וליפא .שרעדנַא ןעשטייד יד ייב זיא גנידסלא

 ,סעקיּפָאק ןופ טינ ןעמ טסייוו ָאד .,זנוא ייב יװ ,טינ ךיוא זיא

 .סרעציירג רָאנ ןעמ טסייוו ָאד .רעגיצרעפ ,רעגיצנַאװצ ,סענווירג

 לעבור ַא ןערעזנוא רַאּפ .רעציירג ן'פיוא ָאד ךיז טפיוקרַאפ גנידסלַא

 ,םניפעג עמַאמ ןייט .סרעציירג רועיש ַא ןהֶא ךייֵא ןעמ טיג

 והילא רעדורב ןיימ .ךעלּפענק זיא'ס .טלענ ןייק טשינ זיא'ס זַא

 .יינש יו ױזַא ,רענניפ יד רעטנוא סיּפע ךיז ןעהעגעצ ייז זַא ,טגָאז

 ףיוא טנערט ןוא ,עלעקניוו ַא ןיא קעוַא ךיז רע טצעז גָאט עלַא

 ענעשעק יד טהיינראפ ןוא ,לעבוד ַא סורַא-טמענ ןוא ,ענעשעק יד

 *טמעג ,ענעשעק יד ףיוא רעדעיוװ רע טנערט ןעגרָאמ ףיוא ,קירוצ

 ןוא .גָאט עלַא ױזַא טא .קירוצ טהיינראפ ןוא לעבור ַא סיורא

 -עגטעב רעזנוא טימ ךעלקעּפ ערעזנוא ןוא ,קעװַא-ךעהעג געט יד

 זנוא טימ טָאה סָאװ ,ענידיא יד .ָאטשינ ץלַא ךָאנ ןענעז טנַאװ

 ןעטכער ַא ןָאהטעגנָא ,םינּפַא ,זנוא טָאה ,ץינערג .יד טע'בנג'עג

 יקַאט ,רלַאװ ןיא ןעלַאּפַאב זנוא זיא ןעמ סָאװ ץוחַא .קידָאּפס

 .ןעכַאז ןהִֶא ןעביילב רשפא ךָאנ רימ ןעלעוו ,ןיילַא םירמוש ערהיא

 ףיוא ןענייוו וצ ןוא טנעה יד ןעכערב וצ ףיוא טינ טרעה עמאמ יד

 ןעלעו ױזַא יװ !סנעשיק יד !טנַאװעגטעב סָאד , .ןעכַאז יד

 ..."4 סנעשיק ןהָא ,טנַאװעגטעב ןחָא עקירעמַא ןייק ןערהיר ךיז רימ
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 -עביצ , ַא ,?לעריטנוט, א זיא "?ערוטניט , א ,"רנוק, זיא "דניק;
 טנייה .?עלעביווש , א -- ??עקינריס, ַא ,"עלעבייצ , ַא יא "על
 םיוא טמוק סע  .ייז ןעגניז ,ןעדער ייז זַא ! סרעייז ןעדער סָאד
 ךימ .הרדס יד ןעוועג ריבעמ גידנעטש ןעטלָאװ ייז יו ,ךיילג
 -נוא ןעוועג זיא רעטשרע רעד .טינש םעד טּפַאחעג דלַאב ןעבָאה
 ם'נופ טעמכ שטייר ןעדער ןעביוהעגנָא טָאה רע .יניּפ רבח רעז
 -נירג ןעוועג זיא םהיא .ןעמוקעג ןענעז רימ סָאװ ,גָאס ןעטשרע
 ןיימ .םייה רעד .ןיא ךָאנ טנערעלעג רע טָאה שטייד ?ייוו ,רעג
 טינ לָאמנייק שטייד ןייק טָאה רע שטָאח זַא ,טגָאז וחילא רעדורב
 ןופ רעגיצניו טשינ רע טהעטשרַאפ ןעגעווטסעד ןופ ,טנערעלעג
 ןערעל ןוא ,שטייד ףיוא טדער עמ יו ,וצ ךימ רעה ךיא ..םהיא
 טנָאז ױזַא .ךַארּפש יד ןענעק ןעמ זומ דנַאל דמערפ ַא ןיא .ךיס
 בלאה ,שטייד בלַאה ךיוא ןיוש טדער לעבייט בייוו ןייז .יניּפ
 ךיוא רשפא טלָאװ ,בייוו ס'והילא ,הכרב ןירעגעווש ןיימ .שידיא
 יב ּפָאק רעבָארג ַא .טינ ךַאבענ יז ןָאק ,שטייד ןעדער ןעלעוו
 .שטייד ןייק ןופ ןערעה טינ לי עמַאמ יד ,רהיא טהעז ! רהיא
 .םייה רעד ןיא טדערעג טָאה יז יװ ױזַא ןעדער ,יז טגנָאז ,טעװ יז
 יז .ביוחמ טינ יז זיא ןעשטייד יד בעילוצ גנוצ יד ךיז ןעכערב
 ןענעז ןעשטייד יד זַא ,טניימעג טָאה יז .זנורב ייז ףיוא רָאנ זיא
 ייז ןַא ,ןערָאװעג רהָאװעג יז זיא ,ףוס םוצ .ןעשטנעמ עכילרהע
 ןיא ןעוועג יז זיא טלעמונַא .םיקידצ עסיורג ןייק םינ ךיוא ןענעז
 ,טגָאזעג טָאה יז .גָאװ רעד ףיוא טרַאנעגּפָא יז ןעמ טָאה ,קרַאמ
 יִז --- רהיא ןעמ טָאה ןעבעגעג ןוא ,טנופ ַא ןעבעג רהיא אז עמ
 .לעיפיוו טינ ןייֵלַא טסייוו

 יד ןעשיווצ זַא ,סיוא-טזַאל ןוא עמַאמ יד טלהעצרעד ױזַא
 ןירעגעוֹוש ןיימ טרעהרעד .םיבגג ָאד ךיוא ,םינּפַא ,ןענעז ןעשטייד
 : טנעה יד טימ טכַאמ ןוא טרעייפ ןוא ףיוא ךיז יז טּפַאח ,הכרב

 ןייא ! בנג א ףיוא בגג ַא ? רענעיווש ,רהיא טנָאז םיבנג --
 רעגרט ןעטיה ייז רַאפ ךיז ףרַאד עמ ! ןערעדנַא ם ם'נופ רעסערג בנג
 ,בנג ַא זיא יוג ַא זַא ,שטָאח ןעמ טסייוו זנוא ייב !זנוא ייב יוװ



 זש

 ! רָארּב ןיא ןיוש ןענעז רימ

 .א

 ךיא !רָארב ןיא שזַא ? ןָאןערַאּפש רימ ואוז ,רהיא טסייוו

 טדָאטש ענעש ַא .עקירעמַא וצ טנעהָאנ ןיוש ןענעז רימ זַא ,ןיימ

 -נעמ יד ,ןעסַאג יד ,טדָאטש יד טינרָאג זיא'ס ! דָארב סָאד טָא

 ,ןעדיא יד טינ ָאד ןענעז ןעדיא יד וליפא .זנוא ייב סָאװ ,ןעשט
 ,ןעדיא ענעגייא יד ןענעז ןעדיא יד ,טסייה סָאד .זנוא ייב סָאװ

 ,ןעדיא רהעמ ךָאנ ייז ןענעז ,טליוו רהיא ביוא ןוא .זנוא ייב סָאװ

 .ערעזנוא ייב יוװ ,ערעגנעל ךס ַא תואּפ יד .ןעדיא ערעזנוא יו

 ןענָארט ייז .דרע רעד זיב טעמכ ןענעז ייז ייב סעטָאּפַאק יד

 יד ןוא ,ןעקָאז ןוא ךיש טימ ,ךעלעטרַאנ ,ךעלשילעּפַאק ענדָאמ

 ! ןושל סָאד ,יוא --- סרעייז ןוׂשל סָאד רָאנ .ןעקירַאּפ --- רעבייוו

 סָאד .זנוא ייב סָאװ ,סָאד טינרָאנ זיא'ס .סָאד ןעמ טפור שטייד

 ,זנוא ייב סָאװ ,רעטרעוװו ענעגייא יד ןענעז רעטרעוו יד ,טסייה

 ןיא "סָאד, ,"סָאװ, זיא "סָאװ, :לשמל .ןע'חתפ טימ רָאנ

 ,"?טייארב, ןיא ?םיורב , ,"ןעפַאלש , זיא ?ןעפָאלש , ,?סָאד,

 זיא "המהב, ַא ,"רעייַאמ , זיא "ריאמ, ,"שייַאלפ , זיא "שיילפ ,

 "טכיל, ,"ךלעמ , זיא "ךלימ,, ,"ץעגיײַאש ,--"ץעגייש, ַא ,"עמייַאחב,

 ,?עניריאי, א -- ?ענידיא; ַא ,"ריאי, ַא זיא "דיא, ַא ,"טכעל , זיא
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 -רַאפ יניּפ .סיפ זיב ּפָאק ןופ זנוא טכַארטַאב געיצ רעד ןופ דיא

 םיּפע טדער געיצ רעד ןופ דיא רעד .,סעומש ַא םהיא טימ טדניב

 ,םהיא טגערפ יניּפ .ןע'חתּפ טימ רָאנ ,ןושל רעזנוא יקַאט .ענדָאמ

 געיצ רעד ןופ דיא רעד ? ץינערג רעד וצ טייוו סיּפע ךָאנ זיא'ס יצ

 ַא סיוא ךיז טזָאל סע ../? ץינערג רעסָאװ, :ןָא םהיא טקוק

 ןיוש ןענעז רימ ,טייז רעד ףיוא גנַא ןיוש ןענעז רימ זא ,השעמ

 ,ץינערג רעשיסור רעד ןופ טייוז

 יד יו ,רימ ןעפיול עשזיסָאװ טנייה ,ױזַא דלַאביװ ---

 ? םיענושמ

 יד .רעטכעלעג גיד'ארומ ַא ןעמעלַא זנוא ףיוא ןָא-טלַאפ סע

 טביוה עמַאמ יד רָאנ .גידנעכַאל דרע רעד וצ שזַא ןעלַאפ רעבייוו

 -עצ ןוא -- "!ינעטָאנ ,ריד קנַאד ךיא, :ףױרַא טנעה יד ףיוא
 .ךיז טנייוו
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 סָאד ןעבענּפָא ןוא ענעשעק יד ןעדניבפיוא לָאז רע ,והילא רעדורב

 -נוא רַאפ טזײלעגּפָא ןעבָאה רימ סָאװ ,טלעג סָאד .זיא סָאד) טלעג

 הכרב ןירעגעווש ןיימ טלעפעג טונימ רעד ןיא .(הריד עבלַאה רעז

 ירד טיירש ,ןעלַאפעג ןיא חכרב זַא ,ןעהעזרעד .תושלח ןעלַאפ וצ

 :ךיוא לעבייט טיירש ,גידנעקוק רהיא ףיוא !דלַאװג :עמַאמ
 -סיוא ןעמ טָאה סָאד ...!!! ךַארערַאט-ךַארט --- םיצולּפ ! דלַאװג
 ן'רעביא לוק-רעדעיוו ַא טימ ךיז טגָארטעצ סָאש רעד .ןעסָאשעג
 הכרב .,ןערָאװעג טנעקירטעגסיוא ןענעז םילרע יד ,דלַאװ ןעצנַאג
 ןוא טנַאה ןייא טימ ךימ טּפַאח עמַאמ יד .טּפַאחעגפיױא ךיז טָאה
 : טנַאה רערעדנַא רעד טימ והילא רעדורב ןיימ

 טימ ןיא לארשי רמוש רעד ...! ןעפיול ריִמָאֹל ! רעדניק --
 | ..!זנוא

 חכ ?לעיפ ױזַא רחיא וצ ךיז טמענ סע ואוו ,טינ סייוו ךיא

 ןוא םיוב ַא ןָא ךיז רימ ןעּפעשטרַאפ לָאמ עלַא ? ןעפיופ וצ ףיוא

 לָאמ עַלַא .רעטייו ןעפױל ןוא ףיואךעהעטש רימ .ןעלַאפ

 -רעליטש גערפ ַא טוהט ןוא קירוצ ּפָאק םעד עמַאמ יד סיוא-טהערד

 | ; דייה
 וד ,לעבייט .?טספיל וד ,הכוב ?טספיו וד ,יניּפ ---

 !זנוא טימ זיא לארשי רמוש רעד ,טפיול ,טפיול 4 טספיוק
 ,ןעגָאז טינ ךייַא ךיא ןָאק --- ןעפָאלעג ױזַא ןענעז רימ לעיפיוו

 ןערעװ ןָא טביוה סע .סױרַא גנַאל ןיוש רימ ןענעז דלַאװ ם'נופ
 סייה זיא זנוא רָאנ ,לעטניװ להיק ַא טזָאלב סע  .ךילנָאט יו

 א .סאג ַא ךָאנ ןוא ,סַאג ַא ךיז רַאפ ןעהעזרעד רימ .תונכס
 ןיא סָאד ,םינּפַא .ךעלביטש ,ןעפיוה ,רענטרעג ,רעטסיולק ןעסייוו

 -יו .תואיבנ טגָאזעג זנוא טָאה ענידיא יד סָאװ ,לעטדעטש סָאד
 -אב ריס ."טייז רענעי, ןופ ןיוש ךָאד רימ ןענעז ,יױזַא דלַאב

 ןיימ ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,תואּפ עכלעזַא טימ ,ןעדיא ַא ןענענעג

 -עצ ַא ,עגנַאל ַא רע טנָארט עטָאּפַאק ַא .ןעהעזעג טשינ ןעבעל
 רימ .געיצ ַא טביירט רע .לַאש םענירנ ַא זלאה ן'פיוא .עטקילפ
 רעד ."םולש , םהיא ןעבעג ןוא געיצ רעד טימ ּפֶא םהיא ןעלעטש
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 ייז וד טסָאה סָאװ רַאפ, --- ."ןעפָאלש יז, --- "? םילרע יד ןענעז

 ייֵז בָאה ךיא זַא ,רהיא טסייוו ןענַאװ ןופ, --- "? טקעװעג טשינ

 -ָאמייח , טגָאזעג טינ ייז וד טסָאה סָאװ רַאפ , --- "1 טקעוװעג טינ

 "? טגָאזעג טינ ייז בָאז ךיא זַא ,רהיא טסייוו ןענַאװ ןופ, --- "? או

 ,ןעד טגָאז רעוו, --- ?! טכעלש ךָאד זיא ,, --- "1 ונדונ, -- "9 ונ,

 | ../? טוג זיא'ס זַא

 .ה

 ןעלָאז ייז ,טנָאז רע .םכח א יקַאט זיא והילא רעדורב ןיימ

 ןעקעוופיוא לָאמ ַא ךָאנ ךיז ןעבורּפ ,ןײרַא ?עקנעש ןיא עדייב ןהעג

 ,העש עבלַאה ןייק ןעמונעג טינ טָאה סע .הוח ךכ .םילרע יד

 םילרע יד .םילרע ייווצ יד טימ ןעהעג ייז ,קוק ַא ןעוהט רימ

 -לעש ןוא ןעייּפש ןוא ךיל'רוכש לעסיב ַא ,ןעפָאלשרַאפ ךָאנ ןענעז

 "רעביא דרעוו "טרַאשט, טרָאװ סָאד .תושפנ תנכס --- ךיז ןעט

 ,רימ טכַאד ,ןָא ןעביוה רעבייוו יד .לָאמ טרעדנוה רשפא ט'רזח'עג

 ןעצכערק רעייז ןוא ןעצפיז רעייז ךָאנ ןעקרעד ךיא .ןעכָאה ארומ

 עלַא טנַאמרעד עמַאמ יד סָאװ ,"םלוע-פשדונובר, םעד ךָאנ ןוא

 זנוא ןופ טינ טרעה עמ  .ארומ יז טָאה ךיוח .דייהרעליטש טונימ

 ןעהעז םייוג ןייק רהעמ ןוא ,ןעהענ ןוא ןעהעג רימ .סּפיּפ ןייק

 ךיז ןעלעטש םיצולּפ ? רעיפ עגירעביא יד ןענעז ואוו .םינ רימ

 ןעלָאז רימ ,זנוא וצ ּפֶא ךיז ןעפור ןוא םילרע ייווצ ערעזנוא פא

 זנוא ףױא ןָא טלַאפ סע .ןעבָאה רימ טלעג לעיפיוו ,ןענָאז ייז

 ךיז טלעטש  .טרָאװ ןייק ןעדער טינ ןענָאק רימ זַא ,רחּפ טזַא

 ןעגָאז .טלעג ןייק טשינ ןעבָאה רימ זַא ,טנָאז ןוא עמַאמ יד סיורא

 סױרַאךעמענ ןוא .טלעג ןעבָאה ןעדיא עלא .ןעניל ַא'ס :יײז

 ןוא םינּפ םֹוצ ךיילג ֹוצ זנוא ןענָארט ןוא סרעסעמ עננַאל ייווצ

 סָאװ ןעצנַאגניא דלַאב ןעבענּפָא טשינ זנוא רהיא טעוװ, :  ןענָאז

 ןושל ןהֶא ןעהעטש עלַא ...7! עטעליוקעג רהיא טנעז ,טָאה רהיא

 ןיימ ֹוצ עמַאמ יד ּפֶא ךיז טפור .ךעלעמעל יד יװ ,ןערעטיצ ןוא
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 ךָאנ ןעטרַאו ךייא ףיוא ןעלעוו לעדלעוו ןיא ,לעדלעוו ן'זיב ךייא
 -םיוא ייז רהיא טלָאז ,ןעפָאלש ייז ןעלעוו רעמָאט .םייוג רעיפ
 ,יז טנָאז ,רחיא טלָאז ,ןהעג טעוװ רהיא זַא ?עדלעוו ןיא .ןעקעוו
 -רעד טינ הלילח לָאז עמ ,ןעזָאלסױרַא טינ סּפיּפ ןייק ,ליטש ןייז
 ַא ָאד ןיא ,יז טנָאז ,טירט ןעדעי ףיוא .ןעסישסיוא ןוא ןערעה
 ןעלעוו ,יז טנָאז ,לעדלעוו ןופ .,.טסיש ןוא סקיב ַא טימ טַאדלָאס
 -גרַאב ,געוװ ןעטכער ן'פיוא ןערהיפסיורַא םילרע יד ןיוש ךייַא
 | | ...םייז רענעי ףיוא ןיוש רהיא טנעז טָא ןוא ,ּפָארַא

 .ץטימ ,לעקנעש ן'טימ ,לעגרעב ץ'טימ השעמ יד זיא רימ
 הכרב ,ארומ ?עסיכ ַא טָאה עמַאמ יד . .ןעלעּפעג קרַאטש לעדלעוו
 .רַאפ ןערעטיצ תובקנ  .ייז ןופ ןעכַאל רימ ,ךיוא --- ?עבייט ןוא
 ...| ךיוא ץטק א

 ןעסענענּפָא ,בירעמ טנעװַאדענּפָא .טכַאנ טבעלרעד םיוק
 טכער ןערעװ טעװ סע זיב טדאװענּפָא רימ ןעבָאה ,ערעשטעוו
 -עבלַאז ,עלַא ךיז רימ ןעבָאה רעגייז םעד ףלעווצ טקנוּפ .,רעטסניפ
 ,רימ ןעגנַאנעג ןענעז רעהירפ .,ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ,טסכעז
 -נהעוועג יו ,רעבייוו יד ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז זנוא ךָאנ .ןעליבסנַאמ
 יקַאט ןיא ױזַא ,טנַאזעג תואיבנ טָאה ענידיא יד יװ ױזַא .ךיל
 -רעב ַא ןהעזרעד רימ ןעכָאה ,טדָאטש ןופ ןעגנַאגעגסױרַא .ןעוועג
 .סקניל ןעמונעג ךיז ןוא לעגרעב סָאד טזָאלעגכרוד רימ ןעבָאה .לעג
 ךָאנ ןהעזרעד ןוא ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאנעג רימ ןענעז ןעטרָאד ןופ
 טָאה יז יו ,ןעמונעג ךיז רימ ןעבָאה לעגרעב םעד ןופ ,לענרעב ַא
 רימ ןיב ,גנַאל יוזא ןעגנַאגעג ןענעז ןוא סטכער ,טגָאזעגנָא ןנוא
 ןומ רענייא ןיירא זיא ?עקנעש ןיא .לעקנעש ַא ןהעזרעד ןעבָאה
 ַא ,העש עבלַאה ַא ןעטרַאװ רימ .יניּפ ,ךילנהעועג ?רעװ .זנוא
 ,ןעגָאז רעבייוו יד ןָא ןעביוה .יניּפ ָאטשינ -- העש ייווצ ,העש
 רעדורב ןיימ ? ןהענ לָאז רעוװ ? יניּפ זיא ואוו ,ןעהעז ןהעג לָאז עמ
 העג ָאיטָא  :ךיא גָאז .טינ ליװ יז :עמַאמ יד טגָאז ,והילא
 .יניּפ ןיא טָא !טַָאש .ארומ טָאה יז :עמַאמ יד טגָאז ."ךיא
 ואוו, --- ."לעקנעש ןיא, -- "3 גנַאל ױזַא ןעוועג וד טזיב ואוומ
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 ןיֵא :ןעגָאז ייז .ןעטנעגַא יד טימ ןעלדנַאה וצ ףיוא ןערעה יניּפ

 ! ץינערג יד טינ ןענע'בנג ןוא עקירעמַא ןייק טינ ןערהָאפ רימ ,קע

 .תמא ןייַא יקַאט זיא'ס ,ןיימ ךיא .ןעצרַאה ןיא ּפִא ךיז טסייר רימ

 -ַאה סָאד !ּפָאק ס'יניּפ .עגרָאפינַאמ ַא רָאנ סָאד זיא ,ףוס םוצ

 -נעגַא יר ןופ ןעּפעשטּפָא ךיז ידכב ,טגָאזעג ױזַא ענטסימוא ייז ןעב

 יד .ענידיא רעד טימ ןעלדנַאה ןעמונעג ןעבָאה רימ ןוא ,ןעט

 רימ ,טגָאזעג זנוא טָאה ןוא בָאנפױא ןייֵא ןעמונעג טָאה ענידיא

 ןענעז טכענ יר .טכַאנ עבלַאה םורַא טנייה ףיוא טיירג ןייז ןעלָאז

 וצ ףױא טוג טנעכייצעגסיוא .שדוח ףוס .טכענ ערעטסניפ-

 ,ןהעז ןעבעלרעד טלָאװעג ןיוש טלָאװ ךיא .ץינערג יד ןענע'בנג |

 ? ןענע'בנג סָאד רימ ןעלעוו ױזַא יו ןוא "ץינערג, סָאד טסייה סָאװ

 .ד

 .ןעכַאז יד טימ טגיטפעשַאב ןעוועג רימ ןענעז גָאט ןעצנַאג ַא

 סָאד ןעבענקעוַא ןוא ןעקַאּפנייַא טפרַאדַאב גנידסלַא ןעבָאה רימ

 רעד .םעדכָאנ ןע;קעּפרעביא זנוא יז טעװ ןעכַאז יד .,ענידיא רעד

 ,ןֶא ןנוא טגָאז יז ןוא .תושפנ יד ,יז טנָאז ,רהיא ייב זיא רקיע

 -לַאה ,יז טגָאז ,ןערעוו טעוו'ס זַא .ןערהיפ ךיז ןעלָאז רימ ױזַא יוװ

 ןיא טרָאד .טדָאטש רעד רעטניה ןהענסיורַא רימ ןעלָאז ,טכַאנ עב

 לעגרעב סָאד ,יז טגָאז ,רימ ןעלָאז .לענרעב א ,יז טגָאז ,ןַאהרַאפ

 ןעלעוו רימ זיב ,ןהעג ןוא ןהעג ןוא ,סקניל ךיז ןעמענ ןוא ,ןעזָאלכרוד

 ,ןעמענ ךיז רימ ןעלָאז ?עגרעב םעד ןופ .לעגרעב ַא ךָאנ ןהעזרעד

 ַא וצ ןעמוק ןעלעוו רימ זיב ,גנַאל ױזַא ןהעג ןוא ,סטכער ,יז טגָאז

 טינ ,זנוא ןופ רענייא רָאנ ןהעגניירַא לָאז לעקנעש ןיא .,לעקנעש

 םילרע ייװצ ,יז טגָאז ,ןעפערט רימ ןעלעװ ?עקנעש ןיא ,עלַא

 ,יז טנָאז ,ןהעגוצ רימ ןעלָאז ,לעשיט ןייא ייב ןעפנָארב ןעקנירט

 .תונעג ןיוש זיא -- "ַאװַאמייח, ןוהט גָאז ַא ןוא םילרע יד וצ

 ?ַאװָאמייח ,, טרָאװ סָאד ,יז טגָאז ,ןערעהרעד ןעלעוו ייז דלַאביוו

 טימ ןהעג ןוא ןהעטשפיוא ייז ןעלעוו ױזַא ,(ןעמָאנ רהיא זיא'ס)
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 םורַא ךיז ןעהערד ייז .ָאטשינ ,ןענעז יניּפ רבח רעזנוא ןוא והילא
 זַא ,טגָאז עמַאמ יד .טינ ייז ןעק ךיא סָאװ ,ןעדיא עדמערפ טימ
 יד ןענע'בנג זנוא טימ ןעלעוו ןעטנעגַא יד .ןעטנעגַא ןענעז סָאד
 ,עטָאּפַאק ענירג ַא ,בנג ַא יו סיוא יקַאט טהעז רענייא .ץינערג
 אקוד זיא רערעדנַא רעד .עשי'בנג ןעגיוא ןוא ,םריש רעסייוז ַא
 ףךיז טהערד ענידיא ַא ןוא .שילעּפַאק ַא טימ שטנעמ רענייפ ַא
 ןיֵא ,עמורפ א סיוא טזייו ענידיא יד .ןהָאק ןיא םורַא ךיוא
 .טָאנ טימ טרער ןוא ּפָאק ן'פיוא לעטייש ַא טגָארט יז .עכילרהע
 -פַאה רימ ביוא ,טכיל ןעשטנעב יז טעוו ואוו ,עמַאמ יד טגערפ יז
 ןייק טינ ָאד ןעטלַאה רימ זַא ,טגָאז עמַאמ יד ? תבש ָאד ןעט
 ףיוא ןייז ףליה ס'טָאנ טימ ,יז טגָאז ,ןיוש רימ ןעלעו תבש .תבש
 ,ןמֶא :טגָאז ןוא םינּפ םורפ א טכַאמ ענידיא יד .טייז רענעי
 טרהיפ עמ ןַא ,יז טנָאז ,ארומ רעבָא טָאה יז ! םלוע-לשדונובר
 ןעלדנַאה רימ סָאװ ,יז טגָאז ,ןעטנעגַא יד .,ןירַא דָאב ןיא זנוא
 זנוא ייב ןערַאנסױא ןעלעוו ייז .םיבנג עטסָארּפ ןענעז ,ייז םימ
 עטָאלב ַא ןיא ןערהיפניירַא זנוא ןעלעוו ןוא ,יז טגָאז ,טלעג סָאד
 ןעלָאז ,ץינערג יד ןענע'בנג ,יז םגָאז ,ןעליו רימ ביוא .,ןײרַא
 ןוא ?ליואוו זַא ,יז טגָאז ,ןייז זנוא טעוװ ,רחיא טימ ןענע'בנג רימ
 סָאװ טנייה ? עט'בנג ַא ךיוא ,סע טסייה ,יז זיא ? ױזַא ...! טוג
 ...0 טָאג טימ טרער ןוא ?לעטייש ַא יז טגָארט

 .יניּפ רבח רעזנוא טימ וחילא רעדורב ןיימ ןעמוקעג ןיוש
 ךיז ןעבָאה ייז ,םינּפַא .ןענָארטעצ קרַאטש סיּפע ןענעז עדייב
 ןעלעוו םהיא רעביא זַא ,ןערעדנַא ן'פיוא טגָאז רענייא ? טנעירקעצ
 -רָאנ ךָאנ זיא ןייֵלַא ןעטלַאה תבש .ןעטלַאה תבש ןעזומ ָאד רימ
 -ַאב ךיז ןעבָאה ןעטנעגַא עדייב זַא ,רהָאוװעג ןערעוװ רימ .טשינ
 יד ןענע'בנג ןעליוו רימ זַא ,ןע'רסמ זנוא טעװ עמ זַא ,טמהיר
 ןיימ .עלייוורעד טנייוו עמַאמ יד --- סָאװ סיּפע זןיב .,ץיגערג
 ןופ ?ת א טכַאמ יז סָאװ ,רהיא ףיוא ךיז טרעזייב והילא רעדורב
 -עלַא זנוא ןעמ טעװ ,רע טגָאז ,ןעגיוא ערהיא רעביא ,ןעגיוא יד
 ןוא והילא רעדורב ןיימ ! עקירעמַא ןייק ןעזָאלניירַא טשינ ןעמ
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 סָאװ ,ןעדיא ,רעסעב טגָאז .תבש ףיוא רעביא טזָאל סָאד --

 ?ץינערג רעד טימ ךיא והט

 עלַא סָאװ סָאד ,ןעוהט רימ סָאװ ,סָאד ןוחט טעװ רהיא ---

 .ןעוהט

 טסעומש עמ ןוא ,םענייאניא ןעדיא עלַא ףיונוצ ךיז ןעקוד ָאד

 סָאד טסייה סָאװ ,טינ העטשרַאפ ךיא .ץינערג יד ןענע'בנג ןענעוו

 טגערפ ןעמעוו ...? םיבנג ןעד ןענעז רימ ?"ץינערג יד ןענע'בנג ,

 ןיימ ?ענידיא ַא טסייוו סָאװ .ענידיא ַא זיא עמַאפ יד ?ןעמ

 עלעגנוי א .ּפָאק ַא םהיא טלוד עמ ןַא ,טנייפ טָאה והילא רעדורב

 .עסיורג ןעשיווצ ןעשימניירַא טשינ ךיז ףרַאד ,רע טגָאז ,ךיא יו

 רעד רעכילטיא .ןעדעד עֶלַא .טדער רע .,ןענַארטרַאפ זיא יניּפ

 ,םגָאז רענייא .ץינערג רעדנַא ןייֵא ןופ השעמ רעדנַא ןייֵא טלהעצ

 רעד .ץילעסָאװַאנ ןיא ןענע'בנג וצ ףיוא ץינערג עטסעב יד זַא

 טמוק .םוטעמוא יו רעסעב זיא דָארב ףיוא זַא ,טגָאז רערעדנא

 .טכעלש טינ ךיוא זיא ינעגנוא זַא ,טנָאז ןוא רעטירד ַא ןחעג וצ

 עינעמור !ץינערג א רימ ךיוא ינעגנואג :רעטכעלעג ַא דרעוו

 דנַאל רעייז טימ-ןערעוו ייז ןעלָאז םמש חמי !דנַאל א רימ ךיוא

 .."! ץינערג רעייז טימ ןוא
 !ץינערג רעד ייב ןיוש ןענעז רימ ! טאש ---

 יב

 םוצ .רענרעה טימ זיא ,טניימעג ךיא בָאה ,"ץינערג יד,

 טימ ןעדיא ענענייא יד ,רעזייה ענעגייא יד : טשינרָאנ --- ףוס

 ןעטיילק טימ קרָאמ ַא וליפא .זנוא ייב סָאװ ,םייוג ענעגייא יד

 ןירעגעווש ןיימ .זנוא ייב יו ױזַא גנידסלַא --- ךעלכעלעטש טימ

 ןיא ןעגנַאנעג ןענעז לעבייט בייוו ס'יניּפ רבח רעזנוא ןוא הכרב

 ךימ טזָאל -- ןהעג ייז טימ ךיוא ליוװ ךיא .ןעפיוקנייַא קרַאמ

 עמ ,ארומ טָאה יז .טונימ ןייא ףיוא ךיז ןופ ּפֶא טינ עמַאמ יד

 רעדורב ןיימ ,ץינערג רעד ייב עמַאס ןענע'בנג'קעווַא טינ ךימ לָאז
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 ןעבָאה ןעדיא יד זא ,ןעגָאז ןעטסירכ יד .ןעניל ןייק ןעגָאז טינ
 סע .השרד עצנַאג ַא טלַאה חלנ רעד .חלנג םעד טפיוקעגרעטנוא
 טנידעל עיצנַאטס רעדעי ףיוא ,סעיצנַאטס עכילטע ױזַא ּפָא-ןעפיול
 לָאמ עֶלַא ררעו סע .ךעלדנױשרַאּפ רַאּפ א ןָאגַאו רעד סיוא
 יד ףיוא ,תוצירּפ יד יוװ ,ןיוש ןעציז רעֿבייוו ערעזנוא .רעמָארג)
 רבח רעזנוא ןוא והילא רעדורב ןיימ .ךעלקעּפ ערעייז טימ קנעב
 ,רעטרע עטסעב יד ןעבָאה ייז .ןעוועג היחמ ךיז ןעבָאה יניּפ
 -ץגפיוא זיא יניּפ ןַאמ רהיא ייב זַא ,לעֿבייט טחעזרעד ָאד טשרע
 סיוא זיא לעבייט .רענניפ ןענעקרעד ןָאק עמ ןוא ,קַאב ַא ןעפָאל
 זַא ,רחיא טרעוװש יניּפ .תונמחר םהיא ףיוא טָאה יז .שטנעמ
 טעוו'ס .טצרַאמש עס יו ,רָאנ טלהיפ רע ,ךַאז ןייק טינ טלהיפ רע
 רע .,ןעכַאז עבלעזַא ןופ ןעדער טנייפ טָאה רע .ןהעגרעביא דלַאב-
 .ןערהָאּפ ייז ןיהואוו ,ייז טנערפ רע .ןעדיא יד טימ רעסעב טדער
 -עמַא ןייק זַא ,טרעהרעד .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ ייז ןופ ךס א
 ,הלודג א זנוא ףיוא דרעוװ ,עקיר

 ? רעהַא זיב ןעגיוושעג רהיא טָאה עשזיסָאװ ,שטייטפ --
 ! עקירעמַא ןייק ךיוא ךָאד ןערהָאּפ רימ

 ןעסייוו רימ .טנַאקַאב ךיג ןערעוו רימ ןוא ,יניּפ ייז טגָאז ױזַא
 .ןעמעוו וצ ןוא טרהָאֿפ רעכילטיא טדָאטש ַא רעסָאװ ןופ ,עֶלַא

 ! עיפלעדַאליפ ןייק ריס 4 קרָאידינ ןייק רחיא ---
 ? עיפלעדַאליפ סָאד זיא סאו --
 | ,קרָאי-וינ יו ,טדָאטש ַא ךיוא ---
 קרָאי-ינ ןעגעק עיפלעדַאליפ ! ןייֵא ךיז טלַאה ,ילָאװַאּפ --

 -טָא ,סעדַא ןעגעק ענשזַאהד ,ענליוו ןעגעק קָאשישיײיא יװ ױזַא זיא
 ץעלעזַאק ,גרוברעטעּפ ןענעק עקווענַאימעס ,וועשרַאװ ןענעק קצָאוו
 ...ןוָאקרַאח ןענעק

 ,טלעוו 8 ןעוועגסיוא סיּפע ךָאד טנעז רהיא ! עט-עט:-עט ---
 ! ערה-ןיע ןייק

 ךיא לעװ ,טליוו רהיא ביוא !ןעגָאמרַאּפ סע ךיא םָאל --
 ...ןעוועג טרָאד ןיב ךיא סָאװ ,טדעטש עלַא ןענעכערסיוא ךייֵא



 11 ץינערג יד ןענע'בנג רימ

 ןעלירב עיולב טימ לע'צירפ ַא רענייא סיּפע ןוא ?? לעטָאמ !לעט

 :ןוגנ םענעגייא ן'טימס ךָאנ רהיא טנָאז ןוא רעביא רהיא טמירק

 ןעכַאמ ןעדיא יד .ןעכַאל ןעטסירכ עלַא ?4 לעטָאמ ! לעטָאמ ,

 -ַאירַאפ םעד יו יאדוא ייז טרעה עמַאמ יד .גידנעסיוו טינ ךיז
 -ָאמ !לעטָאמ , :ןעיירש וצ ףיוא טינ טרעה יז .יינש ןעגירהָאי

 ןיא ןעמענ סיּפע לָאז ךיא ,ליוו יז ? רעטייוו יז ליוו סָאװ "?לעט
 ןוא ,ךַאטער :בוט ?לכ ןופ ךיז טימ ןערהיפ ריס .,ןיירַא ליומ

 ,רעייא עטרַאה ןוא ,סעקרענוא ענירג ןוא ,לעבָאנק ןוא ,סעלעביצ
 ַאזַא טשינ גנַאל ןיוש בָאה ךיא ייא ןייֵא ןעניצנייא ןעדעי ףיוא
 יד טרהעטשרַאפ זנוא טָאה לעסיב ַא .ןעסע ם'נופ טָאהעג האנה

 ס'נעדיא םעד ןעמעננָא ךיז ףרַאד רע .ןיילַא יניּפ יקַאט הרועפ

 סָאװ ,ןעכַאל ןעטסירכ יד יאמל ,ןעדייל טינ ןָאק רע .עדווירק
 גנַאל יװ ,סיוא ךיז טהיצ רע .לעבָאנק טימ סעקלעביצ ןעסע רימ

 ,ןעלירב עיולב יד טימ סָאװ ,?ע'צירּפ םוצ ןָא ךיז טפור ןוא ,זיא רע
 : ךַארּפש רעשיסור ןייז ףיוא

 טסע רהיא זַא ןוא) ?ַאיניװס עטעיַאשוק יוװ קַאק ַא --
 (? ריזח

 ןייב ן'זיב ןעטסירכ יד טגנַאלרעד ןעבָאה רעטרעוו עגיזָאד יד

 רעד ייב ןעמונעננָא ,םינּפַא ,סָאד טָאה ייז ןופ םענייא ,ןיירַא
 רעזנוא טזָאלענּפָארַא טָאה ןוא טּפַאחענפיוא ךיז טָאה רע ,רעבעל
 טָאה יניּפ .גנולק ַא ןעבעגעג טָאה סע זַא ,שטַאּפ א ן'יניּפ רבח

 .קירוצ ייווצ ןעבעג טלָאװעג םהיא טָאה רע .,ןעגיײװשּפָא טנייפ

 .טסירכ רעדנַא ןייַא ןיא רע טפערט  דנילב רעבָא ךָאד רע זיא

 -ןָאק-רעבָא ן'טימ רָאטקודנָאק רעד ןיירַא טמוק סע סָאװ ,קילנ ַא
 יד .ןעדער עלַא .המוהמ ַא ,לעמוט יא דרעװ סע ןוא ,רָאטקוד
 -ענּפָא ןעמ טָאה םענייא .ןעטסירכ יד ףיוא ךיז ןענָאלק ןעדיא

 טָאה םענייא .,ןַאדָאמעשט א טימ סופ ןופ רענניפ ַא טשטעווק
 ןעטסירכ יד .רעטסנעפ ן'כרוד ?לעטיה סָאד ןעפרָאװעגסױרַא ןעמ
 ןוא ,תודע ןעלעטש ןעדיא יד !לובלב ַא'ס ! ןעגיל ַא'ס : ןעיירש
 טעװ חלנג א .חלג ַא ןיא ייז ןופ רענייא .ןעטסירכ ייווצ אקוד
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 יניּפ זַא ,םינּפַא .ןעניװשענּפָא ןוא טקוקעגנָא ,טרעהעגסיוא טוג
 טינ ךיוא סָאד טָאה ,ןענעווטסעד ןופ ! טגנַאלרעד טוג םהיא טָאה
 טנאװעגטעב עצנַאג סָאד ןעבעגקעװַא טזומעג טָאה עמ .ןעפלָאהעג
 "ענג ןיא עמַאמ יד .עיצנַאטיװק ַא ןעמענסױורַא ןוא שזַאגַאב ןיא
 ? ןעפָאלש רימ ןעלעוו סָאװ ףיוא ; ךיז רעסיוא ןעוו

 .ב

 ןעלעוו סָאװ ףיוא :טגרָאזעג טסיזמוא ךיז טָאה עמַאמ יד
 ךיא .ןעפָאלש סָאד ?חומ ןיוש ךייַא ןיב ךיא ? ןעפָאלש רימ
 ףיוא יוװ .ןעציז וצ ואוו ןייֵז שטָאח לָאז'ס ,ןעוועג ןלעב א טלָאװ
 .ןערעוו טקיטשרעד ןָאק עמ זַא ,גנע ױזַא ןָאגַאװ ןיא זיא ,סיעכחלדוצ
 ,ןעטסירכ ןוא ןעדיא ,ןענױשרַאּפ ךס ַא ךָאנ ןערהָאּפ ,זנוא ץוחַא
 ןעבָאה טנַאװעגטעב ן'רעביא .,רעטרע יד רַאֿפ ךיז טנָאלש עמ ןוא
 -ַאב םיוק ןעבָאה רימ .רעטרע עטסעב עלַא טגיטעּפשרַאפ רימ
 ןיא עמַאמ ירד .דרע רעד ףיוא ךעלקעּפ יד טימ רעבייוו יד טצעז
 .ןָאנַאװ טייז רערעדנַא רעד ןיא לעבייט ןוא הכרב ,ןָאגַאװ טייז ןייא
 ,ןָאנַאוז ןעצנַאג ן'רעביא ךיוה ןעיירש ייז ןעזומ ,ןעדער ןעליוו ייז זַא
 יניּפ רבח רעזנוא ןוא והילא רעדורב ןיימ .ייז ןופ ןעמ טכַאל
 .רעהַא טינ ,ןיחַא טינ ,ןעטפול רעד ןיא יו ,ןעגנעה ןעבילבעג ןענעז
 ןוא .ןרעטש ןיא ּפָאלק ַא לָאמ עלַא רע טּפַאח ,רנילב זיא יניּפ
 -םיוא זיא רימ .טוג זיא רימ .טשינ ךייַא טגרָאז רימ רַאפ ? ךיא
 העטש ךיא ,ןעטייז עלַא ןופ יקַאט ךימ טשטעווק עמ .טנעכייצעג
 סיוועג רהיא טָאה ,העז ךיא סָאװ ,סָאד .רעטסנעפ ַא ייב רעבָא
 -סרָאיװ ,רעביטש ןעהילפ ןעגיוא עניימ רַאֿפ ,ןהעזעג טינ לָאמנייק
 -ַאב וצ טינ זיא'ס --- רעדלעוו ,רעדלעפ ,ןעשטנעמ ,רעמיוב ,ןעט
 ןעּפָאלק ױזַא יז ןוא ! האב יד טהילפ ױזַא יװ ןוא ! ןעביירש
 יו !סָאד טפייפ ױזַא יו ! סָאד טעקסַארט ױזַא יו ! רעדער יר
 -סױרַא טינ לָאז ךיא ,ארומ טָאה עמַאמ יד !סָאד טעשטיווק ױזַא
 -ָאמ , :לוק א ףיוא טונימ עלַא יז טיירש ,רעטסנעפ ן'כרוד ןעלַאפ
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 -- ןעפנַארב קנורט ַא ריד ןעבעג רימ עכלעוו רַאפ ,ךעלעשיק ןוא

 !ריזח ,נייווש ןוא

 םהיא טָאה רע ,ןעגיױושעגּפָא טינ יג רעד םהיא טָאה יאדוא

 עטיטניח} ,"1יײמַאלַאח רישז;ס :ןעמענ ײלרעלַא טימ ןעפורעגנָא

 ןעבָאה רימ .?"ןעביולג רענאהַאּפ , ,"רעהיוא רעש'ריזח, ,"עדרָאמ

 סָאה עמַאמ ןיימ .עיצילָאּפ רַאפ ,לַאדנַאקס א רַאפ טָאהעג ארומ

 : ןיניּפ רַאפ טנייוועג ,טנעה יד ןעכָארבעג ןיוש

 ,גנוצ ןייד טימ סױדַא טסלָאז ,ןעטעבעג ךיד טָאה רעוו ---

 ? טסנעק וד זַא ,ןעזייוואב

 ,כ"ור יצח א ןעמענ טעוװ ?רע רעד ,טינ ארומ ןייק טָאה ---

 .ןעטעברעביא ךיז טעוװ עמ ןוא

 טָאה יניּפ .ןעטעבעגרעביא יקַאט ךיז ןעבָאה ייז .הוח ךכ

 טינ טָאה לרע רעד .שיסור טימ ןעטיש וצ טרעהענפיױוא טינ

 ךעלקעּפ עלַא ןעגָארטעגרעביא טָאה ןוא ןעטלעש וצ טרעהענפיוא

 ,רעטסנעפ עכיוה טימ בוטש עסיורג ַא ןיא סנעשיק עַלַא טימ

 ןֶא ךיז טביוה ָאד טשרע ןוא ,"לַאזקָאװ, סָאד טפור עמ סָאװ

 א ,טנָאז ינ רעד ? רעטייוו ןיוש זיא סָאװ .הנותח עטכער יד

 לעיפ ױזַא טימ ןיירַא ןָאנַאװ ןיא ןעזָאלנירַא טינ זנוא טעװ עב

 ,םינּפַא ,רע טניימ סָאד) טעטַאמש לעיפ ױזַא טימ ןוא סנעשיק

 ךיז טהעז ,גַאלשרעטנוא רעד ןעסירעצ ?עסיב ַא :סערדלָאק יד

 סע .(!סעטַאמש םהיא ייב ןיוש סָאד טסייה ,ןעטַאװ יד סיױרַא

 -עג +ןהעג לָאז רעװ .?קינלַאשטַאנ, םוצ ןהעג לָאז עמ ,טביילב

 ךיא ."קינלַאשטַאנ, םוצ יוג ןטימ טחעג יניּפ !יניּפ ,ךילטנייוו

 -סיוא יניּפ קעווַא ךיז טלעטש "קינלַאשטַאנ, ן'טימ .ךָאנ ייז העג

 ןיוש ךיז םרעזייב רע .ןושל רעדנַא ןייֵא טימ רָאנ ןיוש ן'הנעט

 רע .טנעה יד טימ טכַאמ ןוא טדער רע רָאנ ,קרַאטש ױזַא טינ

 לָאמנייק ייז בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו ענדָאמ סיּפע םהיא טנָאז

 רעדנַאסקעלַאה ..עיצַאזיליװיצ, .."סובמולָאק; :טרעהעג טינ

 עגירעביא יד ..."עקיטַאמעטַאמ , ..."יקסמינָאלס , ..."רלָאבמוח ןָאפ

 םהיא טָאה ?קינלַאשטַאנ, רעד .ןעסעגרַאפ ןיוש ךיא בָאה רעטרעיי
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 ךיא רעזייב א יקַאט זיא רע רעזייל ןָאהטעג ץלא טָאה סָאד ןוא

 ,רעכילרהע ןייַא רעבָא .זיא רע .תוללק עטדיוט טימ טלעש ןוא

 -ענּפָא ןנוא טָאה רע סָאװ ,חריבע ןייַא .חלנע-לעב רעיירטעג ַא

 -נאטס רעד ףיוא טנַאװענטעב ן'טימ ןוא ךעלקעּפ יד טימ ןעפרָאװ

 ןענױשרַאּפ ןעכוז קעװַא רע זיא ןיילַא ןוא ,ןהַאב רעד ןופ עיצ

 ץפיוא יו ,דנעלע םהיא ןהֶא ןעבילבעג ןענעז ריס .קירוצ ףיוא

 -עננָא ןהַאב רעד ןופ יוג דעד זנוא טָאה ,סנעטשרע .רעפַאוװ

 .ךעלקעּפ יד רַאפ זנוא וצ טעּפעשטעג ךיז טָאה רע .,תורצ ןָאהס

 ,קסע ןייז .טנַאװעגטעב ן'רַאפ יו ,ךעלקעּפ יד רַאפ ױזַא טינ ןוא
 םהיא וצ טדער עמַאמ יד .סנעשיק ךס ַא ןערהיפ רימ סָאוװ
 .עקירעמַא ןייק ןערחָאפ ריס זַא ,םהיא טגָאז יז ,ןעטוג םימ

 אזא ןיא ןערהָאפ ןעלָאז רימ זַא ,זנוא טגָאז ןוא ןלזג רע דרעוו

 .ןענַאזוצסיוא ךיס םעש ךיא סָאװ ,טרָא ןייֵא

 ןע'נתנ םיּפע םהיא ,טאלב ןענָאלש ?רע ן'טימ ףרַאד עמ ||

 ..די רעד ףיוא

 רעזנוא .יניּפ רבח רעזנוא וצ והילא רעדורב ןיימ טנָאז ױזַא

 טוג ןעדער ןָאק רע .ּפָאק רעזנוא ,רערהיפ רעזנוא זיא יניּפ רבח

 ןיימ ,רעניציה ַא וצ ?עסיב ַא ןיא רע סָאװ ,ןורסח א .שיסור

 ,גיציה ױזַא טינ רעבָא ,ןסעכ רעטוג ַא ךיוא זיא והילא רעדורב

 ,ךיז טלעדיז ןוא ,רעייפ ַא יו ,ןָא ךיז רע טדניצ דלַאב ,יניּפ יוװ

 .שיסור ףיוא סעומש א םהיא טימ טוחט ןוא יונ םוצ וצ-טהענ רע

 סע ץעז ןוא ףךַארּפש רעשיסור ןייז טימ רעביא ךייַא סע בעג ךיא

 : ןושל רעזנוא ףיוא רעביא דלַאב ךייַא

 וַאיזװ ענ יבָאט טרָאשט !וקיװָאלָאשט ,ָאנ יַאחולפ ---

 -ַאֹּפ ָאלסישט ענעווטסעשזַאנמ זיא וקירעמַא'װ ילַאחעיִאּפ ימ קַאק

 יא עקדָאװ ַאנ } לַאד ּובָאֹמ ימ ערָאטַאק וקשטעשודָאּפ יא יקשוד

 ! ַאיניוופ ישטלָאמ

 ;רענעש ךס .א סיוא סָאד טמוק שידיא ףיוא |

 ךיד טעװ רהָאי-ץרַאװש רעד ! ?עשטנעמ וד ,רָאנ רעה ---

 סנעשיק ךס ַא טימ עקירעמא ןייק ןערהָאפ רימ סָאװ ,ןעמענ טינ



 אדנז

 ץינערג יד ןענע'בנג רימ

 .א

 ןיא רהופ רעד טימ ! ןדעדג ַא זיא ןהַאב רעד טימ ןערהָאפ

 -בָאנ ןעוהט ןעטייז יד ןוא ,טלעסיירט עס רָאנ ,טכעלש טינ ךיוא

 ,סרעלדָא יד יוװ יקַאט ןעהילפ דרעפ ס'רעזייל .תונכס העוו םעד

 ןענעו רימ זיב ,טּפעלשעג גונעג ךיז רימ ןעבָאה ןעגעווטסעד ןופ

 רעד וצ ןעמוקעג ןענעז רימ זַא ןוא .עיצנַאטס רעד וצ ןעמוקעג

 ןעװעג זיא ריס .סױרַא טנָאקעג טשינ רימ ןעבָאה ,עיצנַאטס

 ףיוא ןע'רעזייל טימ ןעסעזעג ךָאד ןיב ךיא .ןעמעלַא ןופ רעגנירג

 ןעבָאה רענייב יד ןוא ,ןעוועג יקַאט זיא טרַאה .עינלעק רעד

 -פָארַא טנַאקעג רעבָא ןעמ טָאה רַאפרעד .,ןָאהטעג העוו טוג

 "גירּפש טנַאקעג טינ ןיוש ןעבָאה ייז .טונימ ןייא ןיא ןעגנירּפש

 , ןיימ טימ והילא רעדורב ןיימ :רעװ ךָאד טסייוו רהיא .,ןעג

 ןוא ,לעבייט בייוו ןייז טימ יניּפ רבח רעזנוא ,הכרב ןירעגעווש

 ייז .רעבייוו יד ןעוועג ןיא עלַא ןופ רעגרע .עניימ עמאמ יד

 -ַאב רעהירפ טָאה עמ !ןערָאװעג טענזורהרַאפ ןוא ןיירַא ןענעז

 ןעצנַאג ן'טימ ךעלקעּפ עלַא ןעגָאװ ם'נופ ןעפרַאװסױרַא טפרַאד

 .זייווגיצנייא רעבייוו יד ןעּפעלש םעדכָאנ טשרע ןוא ,טנַאװעגטעב
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 טימ ,ןע'ריאמ טימ ,ן'היתב טימ ,ן'השמ ןעסירעג טזָאל ---
 .רעדניק ערעייז טימ ,ןע'לחר"חרש טימ ,ןעלרעּפ-חנח טימ ,ןעטַאלז

 ' ! טנוזעג טייז !טנוזעג טייז ! ךילדניירפ רָאג ---
 טלָאװ ךיא ןוא ,סױרַא ןעגָאװ ם'נופ עלַא רימ ןעיירש ױזַא

 טקנעשעג טָאה רעזייל .ןיוש ןערהָאפ רימ זַא ,ןערעווש טגעמעג
 ןעוועג דבכמ רע טָאה םענייא ץימש עטכער וצ סרעלדָא יירד עלַא
 ךיז ןעלקָאש רימ .ךיז ןעשטַאק רעדער יד .ץוחא ןעקעטש ן'טימס
 סַאפ ןוא עינלעק רעד ףיוא רעטנוא-גנירּפש ךיא ,ךיז ןעקצעה ןוא
 ךימ טלעזנעג סע ,ךימ טלעציק סע ,דיירפ רַאפ ּפָארַא טשינ רעיש
 ,ןערהָאפ רימ ,ןערהָאפ רימ .ןעגניז רימ ךיז טסולג סע .זלַאה ןיא
 ! עקירעמַא ןייק ןערהָאפ רימ



 168 1 אקירעמַא ןייק ןערהָאפ רומ ,טַאש

 טימ יירעשוק א דרעוו םיצולּפ .סעציילפ עטיירב ענייז רעטנוא

 טנייוו עלַא ןופ רהעמ .בָאב-העשת יו רעגרע .הללי ַא ,ןייוועג א

 : טגָאז ןוא זלַאה ן'פיוא יסעּפ חנכש רעזנוא טלַאפ יז .עמַאֿפ יד

 -סעװש ַא ןופ רעיירטעג .,רעטסעווש א ןעוועג רימ טנעז רהיא,

 רעדייג רעבָאוג רהיא רָאנ ,טינ טנייוו יסעּפ הנכש רעזנוא ..."} רעט

 רעביא ךיז ןעלקייק ,בָאב יו ,ןערערט עסיורג ןוא ,ךיז טלעסיירט

 ,טשוקעצ ןיוש ךיז ןעבָאה עלַא .,ןעקַאב עגידנעצנַאלג עטעפ ערהיא

 טשינ ןעמ ףרַאד --- ךיז ןעשוק ן'יניּפ ןעהעז .טשינ ךָאנ יניּפ רָאנ

 רע טפערט ,היאר ענירעדינ ַא טָאה רע תמחמ רעטַאעהט ןייק

 ןיא רעדָא ,ןיירַא דרָאב ןיא טשוק רע רעדָא .ףרַאד עמ ואוו טינ

 וצרעד .ןרעטש ןיא עקצוב ַא רָאג ךיז טוחט רע רעדָא ,זָאנ ץיפש

 -עשטראפ ןוא רעטנוא רע טגנירּפש ,טחעג רע זַא ,עבט ַא רע טָאה

 ןָאק ן'יניּפ ןופ ,ךייַא גָאז ךיא .סיפ ענענייא ענייז ייב ךיז טעּפ

 רימ ,ךרבתי םשה ןעקנַאד .גידנעכַאל ךיוב ַא ןחִא ןעביילב ןעמ

 :ןעגָאז טלָאװעג בָאה ךיא ,טסייה סָאד .,ןעגָאװ ןיא ןיוש ןעציז

 "יק יד ןעשיווצ ןוא סנעשיק יד ףיוא ,ןָאךעביוא .,ןעגָאװ ן'פיוא

 --- (ןעגעקַא) שטירָאּפ .לעבייט ןוא הכרב ,עמַאמ יד ; ןעציז ,סנעש

 --- ןע'רעזייל טימ ךיא ;יניּפ רבח רעזנוא ןוא וחילא רעדורכ ןיימ

 ןעצעזקעווַא ךימ לָאז ךיא ,וליפא ליוװ עמַאמ יד .עינלעק רעד ףיוא

 ףיוא זַא ,והילא רעדורב ןיימ רעבָא טגָאז .סנעסופוצ רהיא ייב

 ! רעסעב ןייז רימ טעוװו סיווענ .רעסעב ןייז רימ טעוװ עינלעק רעד

 עצנַאג יד ןוא ,טלעוו עצנַאג יד ךיז רַאפ ךיא העז עינלעק רעד ףיוא

 םלוע רעד .שטייב רעד וצ ךיז טמענ רעזייפ ,ךימ טהעז טלעוו

 .ןענייוו רעבייוו יד .ךָאנ ךיז טנעגעזעג

 ! טנוזעג טייז ---

 ! טנוזעג טרהָאפ ---

 ! טנוזעג רעיא ןופ זנוא טביירש ---

 ! חילצמ טייז ---

 ! טינ זנוא טסעגרַאפ ---

 ! ףעירב ַא ךָאו עדעי ,םשה ןעמל ! ךָאװ עֶלַא טביירש ---
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 .םיבנג ןייק ָאטשינ זיא עקירעמא ןיא --
 -עק רעד ייב ךיז טּפַאט ןוא והילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא

 ,טרָא אזַא ןיא טהיינעגנייַא םהיא טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ענעש
 לָאז טרָאד זַא ,ןעלַאפנייַא טינ טעװ טלעוו רעֶד ןיא בנג ןייק סָאװ
 ןעבָאה רימ סָאװ ,טלענ עצנַאג סָאד טגיל טרָאד .ענעשעק ַא ןייז
 ַא טרָאד ןיא'ס ,םינּפַא .הריד עבלַאה רעזנוא רַאפ טזײלעגּפָא
 שטָאח רע טָאה יצ ,םהיא ןענערפ עֶלַא םורָאװ .עקיטױּפ עשביה
 | ? טלעג סָאד ןעטלַאהַאב טוג

 רעדורב ןיימ טגָאז --- ! טינ םירוסי ןייק טָאה ! טוג ! טוג ---
 -ַאב ןעכילטיא ןערָאװעג סאמנ טושּפ ןיוש םהיא זיא סע .והילא
 ןָא טביוה םלוע רעד .טלעג ן'רַאפ ןונשחודןיד ןעבעגּפָא רעדנוז
 םוצ ןעטיירג ךיז ןָא ןעביוה עלַא .ןענענעזעג ךיז לָאז עמ ,ןעגָאז
 ואו !עמַאס יד ָאטשינ -- ּפַאח א ךיז טוהט עמ .ןענעגעזעג
 ןיימ !עמַאמ יד זיא ואוו ,טינ טסייו רענייק 4 עמַאמ יד ןזיא
 -ניא טָאה יניּפ רבח רעזנוא .ךיז רעסיוא ןיא והילא רעדורב
 ןוא זלַאה טביירט רעזייל .לעכיטזלַאה סָאד ןערָאלרַאפ ןעצנַאג
 ! טאש ,ןהַאב יד ןעניטעּפשרַאפ ןענָאק רימ זַא ,טגָאז רע .ןעקַאנ
 -רַאפ ןעניוא יד .טיור רהיא זיא םינּפ סָאד ,עמַאמ יד טהעג ןָא
 .רהיא וצ וצ-טלַאפ וחילא רעדורב ןיימ .ןעלָאװש

 ? ןעוועג וד טזיב ואוו ? ריד טימ זיא סָאװ ---

 ..ןעטַאט ן'טימ ןענעגעזעג ךיז ,טרָא ןעגילייה ן'פיוא ---
 -יילב עלַא .טייז א ןָא ּפִא ךיז טעווערעק וחילא רעדורב ןיימ

 סָאד זיא עקירעמַא ןייק ןערהָאפ רימ טניז .ןושל ןהֶא ןחעטש ןעבה
 סע .ןעניז ן'םיוא רימ טמוק עטַאט רעד סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד
 ןערהָאפ עלַא , : ךימ טכַארט ךיא .ןעצראה ם'ייב ּפוצ ַא רימ טוהט
 ןעגילייה ן'פיוא ,ָאד טניילב ךאבענ עטַאט רעד ןוא ,עקירעמַא ןייֵק
 עמ .טינ ףימ ןעמ טזָאל ןעטכַארט גנַאל  ,.."ןיילַא רענייא ,טרָא
 .ןענַאװ ן'פיוא ןעכירק רימ טסייה עמ ןוא קוח ַא רימ ףיוא םוהט
 גראב ַאזַא טימ ןעגָאװ ןעכיוה אזַא ףיוא ןעכירק ךִיא ןָאק ױזַא יוִו
 ךימ טלעטש רעזיל :הצע ןייֵא ָאד ןיא'ס ? טנצוועגטעב טימ



 11 ! עקירעמַא ןייק ןערהָאב רומ ,טָאש

 טזָאל רע .ןרעטש ן'פיוא ילֲאנ ַא טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,"יתשו;

 וד, :רימ וצ טגָאז ןוא טצפיז רע .ּפָארַא טינ ניוא ןייק רימ ןופ

 "! טלעוו ַא ןהעזנָא סע ךיז טסעוו

 ...1 ןיוש ןעמ טבעלרעד יוװ ! טלעוו ַא ןהעזנָא ךיז לע ךיא ,ָאי

 .ה

 ענידנענערב יירד .?םרעלדָא , יד טימ רעזייל ןעמוקעג ןיוש

 ייז רעדָא .טרָא ןייא ףיוא ןהעטשנייַא טינ ןענָאק ייז !דרעפ
 ןוא רעכעלזָאנ יד טימ ןעקשרָאפ ייז רעדָא ,סיפ יד טימ ןעּפוט
 ןוהט לָאז ךיא סָאװ ,טינ סייוו ךיא .םינּפ סָאד רימ ןעצירּפשַאב

 ןעפלעה לָאז ךיא יצ ,דרעפ יד ףיוא ןעקוק לָאז ךיא יצ : רעהירפ
 ןָאק ךיא ? ןיירַא ןעגָאװ ןיא סנעשיק יד טימ ךעלקעּפ יד ןענַארט
 יו ,העז ןוא דרעפ יד ייב העטש ךיא :ןעכַאז עדייב ןהעטשַאב

 טימ ןענַאװ רעלופ ַא .סנעשיק יד טימ ךעלקעּפ יד טנָארט עמ

 .טנאוועגטעב טימ גרַאב רעצנאג ַא .סנעשיק טימ ןוא ךעלקעּפ
 ןוא ףניפ ןעבָאה רימ .ןערהָאפ ןוא ךיז ןעצעזוצפיוא טייצ ןיוש
 ןוא ,ךיא :ָאד ןיוש ןענעז עלַא .ןהאב רעד וצ טסרָאיוװ גיצרעפ

 רבח רעזנוא ןוא ,הכרב ןירעגעווש ןיימ ןוא ,והילא רעדורב ןיימ

 ס'יניּפ : ערעייז החּפשמ עצנַאג יד ןוא ,לעבייט בייוו ןייז ןוא ,יניּפ

 ס'יניּפ ,רעכַאמרענייז רעד רואינש ,קינַאכעמ בייל-שרעה ,עטאט

 רעד ןוא ,עקרענלימ רעד טימ רענלימ רעד ,רעגעיווש ןוא רהעווש

 רעד וליפא ןוא ,םינּפ שלעניופ ן'טימ רעטכָאט ס'יניירק עמהומ

 ױזַא יו ,ן'יניּפ ןעגָאזנָא ןעמוקעג ךיוא זיא יסעה בר עדייז רעטלַא

 "עג ןענעז החּפשמ רעזנוא ןופ .עקירעמַא ןיא ןערהיפ ךיז לָאז רע

 .םינב ענייז טימ רעקעב רעד הנוי ,םינתוחמ ערעזנוא רָאנ ןעוו

 טנעקַאב טשינ ךָאנ רעהַא זיב ךייַא בָאה ךיא סָאװ ,הריבע ןייַא

 .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ רימ .טייצ יד טינ זיא טציא .ייז טימ

 ,תוצע זנוא ןעבעג ,זנוא ףיוא ןעקוק ,זנוא םורַא ךיז ןעהערד עלַא

 .םיבנג רַאפ טיהעג ןייז ןעלָאז ךימ
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 .רהיא ןופ טלהעצרעד לָאמַא ןיוש ךייַא בָאה ךיא יז םסייה עטלַא
 ,ךעלּפעצ ייווצ טגָארט ןוא רהָאי ַא טימ רימ  ןופ רעטלע זיא יז
 לָאמַא רימ יז טָאה עמ ,לעגייב ַא יוװ ןעטנוא ןופ טהערדעגפיונוצ
 ,ןעדייב זנוא טהעז עמ זַא ,ןָא טלָאמעד ןופ .חלכ ַא רַאפ טדערענ
 רימ ןעמעש ,ןעגעווטסעד ןופ ."חלכ-"תח יד, :ןנוא ןעמ טפור
 לע ךיא בוא ,רימ ייב טנערפ יז .ךיז ןעשיווצ ןעדער טינ ךיז
 -בָאנ ! ןעקנעב רהיא ךָאנ ךיא לעװ סיוועג -- ? ןעקנעב רהיא ךָאנ
 ןופ ךעלווירב ןעביירש רהיא לעװ ךיא ביוא ,ךימ יז טגערפ םעד
 ז עקירעמַא ןופ ךעלווירב ןעביירש ךיא לעװ סיוועג --- ? עקירעמַא

 ?? ןעביירש ןעד טסנָאק וד ? ןעביירש וד טסעװ ױזַא וו ---
 "יירש ןענרעלסיוא ךיִז עקירעמַא ןיא האיצמ ערעייט ַא --

 עטלא .סענעשעק יד ןיא טנעה יד טלַאה ןוא ךיא גָאז --- ! ןעב
 .טלעכיימש יז סָאװ ,סייוו ךיא .טלעכיימש ןוא רימ ףיוא טקוק
 יז ןוא רהֲאפ ךיא סָאװ ,אנקמ רימ זיא יז ,ץרַאה ַא ךיז טכַאמ יז
 ,פעננוי ס'דיננ םעד יסֶאי וליפא ,אנקמ רימ ןענעז עֶלַא .טינ
 פעפעל א ןיא ןעקנירטרעד ןענָאק ךימ לָאז ,?עניוא ן'טימ ךינעה
 :פעניוא ן'טימ רימ וצ טכַאמ ןוא ּפִא ךימ טלעטש רע ! רעסַאװ

 ! עקירעטַא ןייק טסרהָאּפ וד ,וד ,רָאנ רעה ---
 .עקירעמצ ןייק רהָאּפ ךיא ,ָאי --

 ? רעזייה יד רעביא ןהעג ? ןוחט ןעטרָאד וד טסעװ סָאװ ---
 רע .ָאטשינ ייברעד זיא והילא רעדורב ןיימ סָאװ ,קילנ ןייז

 ךיז ליוו ךיא ...! ?רעזייה יד רעביא ןהעג, ַא ןעבעגעג םהיא טלָאװ
 רָאנ םהיא זייוו ךיא .םובָאל ַאזַא טימ ,ןעביוהנָא טינ םהיא טימ
 טימ ןענענעזעגנ ךיז יסעּפ הנכש רעזנוא וצ קעווא-ףיול ןוא גנוצ ַא
 ןיוש ךייֵא בָאה ךיא .ערטסַאילַאה עשביה ַא . רטסַאילַאח רהוא
 עלַא .סנייא ןיא סנייא ,קיטש טכַא .ייז ןופ טלהעצרעד לָאמַא
 / ,ןעדעירפוצ ךיא ןיב יצ ,ךימ ןענערפ ייז .םורַא ךימ ןעלגניר טכַא
 ! עצרוק ַא רָאנ ,השעמ ענהעש ַא ? עקירעמַא ןייק רהָאפ ךיא סָאװ
 ןופ רהעמ .אנקמ טוג רימ ןענעז ייז -- סיורג רימ גיוט סָאװ
 םהיא טפור עמ סָאװ ,רעד טא .לעשרעה אנקמ רימ זיא עלַא
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 ַאזַא ךיז טשטניוו קינַאכעמ רעד בייל-שרעה .עקירעמַא ןעגעוו

 ןופ קירוצ ןעמוק ,םשה הצרי םא ,עלַא ןעלעוו רימ יו ,דלָאנ קיטש

 טגָאז ,ן'יניּפ ןייז רע טלָאװ ,"וויזירּפ, רעד טינ ןעוו .עקירעמַא

 ,רע טגָאז ,עקירעמַא .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ טזָאלעג טינ ,רע

 לעביאראפ ןייק לָאז רע : רעדיינש רעד יליז םהיא טנערפ ! עפ זיא

 -שרעה םהיא טרעפטנע ? עפ עקירעמַא זיא סָאװ טימ ,ןעבָאה טינ

 טנערפ ,דנַאל ענדוקסַאּפ ַא זיא עקירעמַא לייוו ,רַאפרעד : בייל

 לעביארַאפ ןייק לָאז רע : רעדיינש רעד יליז לָאמ ַא רעדעיוו םהיא

 ענדוקסַאּפ ַא זיא עקירעמַא זַא ,רע טסייוו ןענַאװ ןופ ,ןעבָאה טינ

 יּפ"לע סָאד טהעטשרַאפ רע זַא ,בייל-שרעה םהיא טרעפטנע ? דנַאל

 םעד ןהעטשרַאפ וצ ןעבעג םהיא לָאז רע ,יליז םהיא טגָאז .לכש

 ,ננוצ רעד טימ ןעלמַאטש וצ קינַאכעמ בייל-שרעה ןָא טביוה .,?לכש

 ַא טינ ךיז טּפעלק סע רָאנ .לכש יּפילע ןהעטשרַאפ וצ ןעבעג
 .לעזעלג ן'רעטנוא לעסיב ַא ןיוש זיא רע תמחמ ,טרָאװ א וצ טרָאװ

 "ייצעגסיוא ,טוג ךיז ןעלהיפ עלַא .לעזעלנ ן'רעטנוא ןענעז עלַא
 טונימ עלַא טלַאהַאב עניימ עמַאמ יד רָאנ .,ךיוא ךיא .טונ טנעכ

 והילא רעדורב ןיימ .ןעגיוא יד טשיוו ןוא ךוטרַאפ ןיא םינּפ סָאד

 : דייחרעליטש רהיא וצ טנָאז ןוא רהיא ףיוא טקוק

 !ןעניוא יד ףיוא טינ תונמחר ןייק טסָאה וד !עט'נלזנ ---

 ...! זנוא טסעליוק וד

 .ד

 .ךיז ןענעגעזענ --- הנותח:עיינ א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טציא

 ןיֹוש ןענעז ריס .ןענעגעזעג ךיז רימ ןעהעג בוטש וצ בוטש ןוֿפ

 -נוא ייב .עטנַאקַאב ןוא םינכש ,םיבורק ערעזנוא עֶלַא ייב ןעוועג

 ןעצנַאג ַא טכַארברַאפ רימ ןעבָאה ,רעקעב םעד הנוי ,ןתוחמ רעז

 ,סעמרַאוװ ַא זנוא רַאפ טכַאמעג ןעבָאה םינתוחמ ערעזנוא .,גָאט

 טָאה ךימ .שיט םוצ רעיב טלעטשעגנ ,החּפשמ יד ןעפורעגפיונוצ

 .לערעטסעווש ס'נירענעווש ןיימ טימ רעדנוזַאב טצעזעגקעווַא ןעמ
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 עבלַאה רעזנוא טכַארטַאב רע .בעילוצ טוהט בייל-שרעה ,ןעזָאל
 ,זיא רע ךיוה יו ּפָאק םעד ףיוא-טביוה רע ,ןעטייז עלַא ןוֿפ הריד
 ןוא זלַאה ן'רעטנוא ץיַארק ַא ךיז טוהט ,לעטיה סָאד טעשטַאקרַאפ
 :גָאז ַא

 ,טרעדנוה רהָאי ַא ,אמזונ ילב ,ןהעטש ןָאק חריד יד טא ---

 ,רהעמ טשינ ביוא
 ס'רעדיינש םעד יִליִז ןופ ,רעדיינש ַא רענייא סױרַא ךיז טּפַאח

 : .םיניבמ

 ,לעניצ טימ ןעטישרעביא רָאנ יז לָאז עמ יבא ! סיוועג ---

  ןעילַאמחניירַא ,סעקלָאּפַאבַא עטוג רָאּפ ַא טימ ןערּפַאשרעטנוא
 יז טעװ ,ךַאד םענעכעלב א ןעלבמיצפיורַא ןוא טנעוו עיינ רעיפ

 !ןעמוק טעוװ חישמ זיב ,םשה הצרי םא ,ןהעטש ןוא ןהעטש

 -סיוא ,רענײטשַא ,קינַאכעמ םעד בייל-שרעה ןעוועג לָאז עמ

 "ַאוו נידוז ּפָאט ַא טימ ןעסינּפָא רעדָא ,ןיירַא ןעטַאט ןיא ןעטלעש

 טָאה רע .סעכ ןיא רהעמ ןערעוו טפרַאדַאב טינ רע טלָאװ ,רעס

 ַא דיא ַא ךיז ןיא סָאד טָאה יו, : ךַאז ןייא ןעסיוו טלָאװעגנ רָאנ

 ןעדער וצ טסָאנלַאפעטָאּפ אזַא ,ענילַאפ יַא ,בנג ַא ,רעדיינש ַא ,ךרַאּפ

 טימ ,רעטרעוו עכלעזַא ,קינַאכעמ םעד בייל-שרעה טימ ,םהיא טימ
 טימ ןוא ,ךַארּפש ַאזַא טימ ,םירובד עכלעזַא טימ ,דער עכלעזַא

 "ענג בָאה ךיא : ךיליירפ ןעוועג טסיזמוא ןיב ךיא 717 ןושל ַאזַא

 טגעלעגניירַא ךיז ןעבָאה ףוס םוצ .שטעּפ ןעהילפ טָא-טָא ,טניימ

 ייז טָאה עמ ןוא (! "ןעשטנעמ , סיוא-ןעסכַאוװ םוטעמוא) ןעשטנעמ

 -עננָא ךיז טָאה עמ ןוא ,םולש טכַאמענ טָאה עמ ןוא ,ןעמונעצ

 ןוא ,חקמ ן'טימ טכביילנעגסיוא ךיז טָאה עמ ןוא ,ןענניד ןעביוה
 .םייחל ןעקנורטעג טָאה עמ ןוא ,ןעפנָארב ךָאנ טקישעג טָאה עמ
 ןעמוק ןוא ,טנוזעג ןערהָאפ ןעלָאז רימ ,טעוװעשניוװעג זנוא טָאה עמ

 ,טלעג ךס א ןענעידראפ ןוא ,ןעטפעשעג עטוג ןעכַאמ ןוא ,טנוזעג
 ...םשה הצרי םא ,קירוצ ןעמוק ןוא

 -ירעמַא ןופ קירוצ ןעמ טמוק ךיג יוזא טינ !ילָאװַאּפ --

 סעומש א ךיז טדניברַאפ סע ןוא ,והילא רעדורב ןיימ טנָאז --- ! עק
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 יניּפ רבח רעזנוא ? םעד ןופ רעסעב ךָאנ ןייז ןָאק סָאװ --- על

 .רענעגָארטרַאפ ַא דימת ןופ ךָאד זיא רע .זנוא טימ ךיוא טסע

 ןייק ןערהַאפ רימ טניז ןופ רָאנ .םהיא ייב טהילפ ּפָאק רעד

 .עמַאמ יד םהיא ףיוא טגָאז ױזַא .טלודעצ רָאג רע זיא ,עקירעמַא

 .םֶאֹרַא קָאז ןייא ,ףױרַא טעשטַאקרַאפ םהיא ייב ןזיא זיוה ןייא

 טמוק ןוא .םייז רענעי ףיוא ןָא ןיוש טרַאּפש לעכיטזלַאה סָאד

 ןיא ץעז ַא ןעּפַאח רע זֹומ ױזַא ,בוטש ןיא זנוא וצ ןיירַא רע

 : הנעט עבלעז יד עמַאמ יד םהיא וצ טָאה לָאמ עֶלַא ..ןרעטש

 טגיוב ,ןעסכַאװעגסיוא ךיוה טזיב וד זַא ,ךָאד טסהעז וד ---

 ,.לעסיב ַא ןייֵא ךיז ןעמ

 ! עמַאמ ,היאר ענירעדינ ַא טָאה רע --

 עדייב ןוא ,והילא רעדורב ןיימ םהיא טרעפטנערַאפ ױזַא |

 ףרַאד עמ .הריד רעבלַאה רעזנוא טימ קע ןייַא ןעכַאמ ייז ןעהעג

 גנַאל ןיש הריד עבלַאה רעזנוא ןעבָאה רימ .ןעביירשעצ ךיז

 רעד יליז טפיוקעגקעװַא טָאה חריד עבלַאה רעזנוא .טפיוקרַאפ

 "דונ רעסיורג ַא !הריד ַא רעדיינש ַא טפיוק ךיג יױזַא .רעדיינש

 גָאט ַא לָאמ יירד רע זיא רעהירפ ! רעדיינש רעד יליז רעד טא קינ

 טקעמשעג .ןילַא רענייא הריד עבלַאה רעזנוא ןעקוקנָא ןעמוקעג

 -ַאב ,םעדיוב ן'פיוא ןעכָארקעג ,ןעמיוק םעד טּפַאטעג ,טנעוו יד

 ינעמ .בייוו סָאד טכַארבעג רע טָאה םעדכַאנ .ךַאד םעד טכַארט

 .ןעכַאלעצ ךימ ףךיא זומ ,רהיא ףיוא קוק ךיא ןעוו .יז טסייה

 ערדייב ."ינעמ, ןעסייהעג ףיוא טָאה לעבלעק ס'הנכש רעזנוא

 ַא טַאהעג טָאה לעבלעק סָאד ינעמ .םינּפ ןייא ןעבָאה "סינעמ,

 ס'רעדיינש םעד ינעמ .ןעניוא עניכעלייק טימ עדרָאמ עסייוו

 ןערהיפ ןעביוהעגנָא רעדיינש רעד יליז טָאה רעטעּפש ...ױזַא ךיוא

 טָאה רעדעי ,סרעדיינש ,ןעטסיימ םוצ .הריד יד ןעקוקנָא םיניבמ

 זיא'ס זיב .ןורפח רעדנַא ןייַא הריד רעבלַאה רעזנוא ףיוא ןענופעג

 םעד בייל-שרעה ,ןעטַאט ס'יניּפ ןעגנערבּפָאהַא לָאז עמ ,ןעבילבעג

 .תוריד ףיױא ןיבס ַא ןיא קינַאכעמ רעד בייל-שרעה .קינַאכעמ

 "רַאפ ךיז ןעמ ןָאק םהיא ףיוא ,שטנעמ רעכילרהע ןייֵא זיא רע
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 רעד ןופ םכח רעצנַאנ ַא ,רָאנ תעז - ? ךעלטיינק ןעגעל ---
 ןעכַאמ ןוא ןעשטומ ךיז עקירעמַא ןייק טרהָאפ רע ! הנתשנחהמ
 ךיז ,טנעה יד ףיוא ןעטלַאהעג ךיד ךיא בָאה גנַאל יו !ןעבעל ַא
 ,ענייד עמַאמ יד רָאנ גערפ ,ונַא 4 ןוחט וצ סָאהעג ,טעשטנַאינעג
 זייוודניק טסָאה וד סָאװ ,לעדנייב ן'טימ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ
 ןעו .שיפ יד 'ייב סטכַאנױצ גָאטיירפ ?ָאמנייא ןעגנולשעגנייַא
 וד טסלָאװ ,יירד-ייווצ-סנייא ןעטניה ןופ ּפַאח 8 ךיד והט ךיא טינ
 ןעכַאמ ןוא ןע עשטומ ךיזג עקירעמַא ןויק ןעדהָאפעג טינ רעטציא ןיוש
 ...| ןעבעל ַא

 ַא .טדערעג ןוא .טרערעג א טלָאװ יסעּפ הָנכְש רעזנוא
 טימ רהיא וצ ןָא טביוה ןּוא ןײרַא ךיז טשימ עמַאמ יד סָאװ ,קילג
 ; ןעטוג

 היגע ,וינעצרַאה וינ'המשנ ,ויניסעּפ ,ךייַא טעב ךיא -- = ר
 ...! קרַאטש ןוא טנוזעג ןייז רימ רהיא טלָאז

 -רעד .ךיז טנייוועצ יז .ןעדער טינ עמַאמ יר ןָאק רהעמ
 ,ןעדנוצעגנָא רע דרעוװ ,טנייוו יז זַא ,וחילא רעדורב ןיימ טהעז
 ַא טימ בוטש / ןופ םיױרַאיטּפיל ןוא טײברַא יד ףרָאװ ַא טוהט רע
 : ריהט יד ָּאלק

 ! ירא דרע'רד ןיא ןהעג .סָאד זָאל --

3 

 רעד ,הברוח ַא - טסוּפ זנוא ייב ןיוש זיא בוטש ןיא
 -טעב סָאד .טנַאװעגטעב טימ ןוא ףעלקעּפ טימ ?ופ ןזיא ריקלַא
 ,אטשינ זיא רענייק זַא .ילעטס רעד זיב טעמכ טמענרַאפ טנַאװעג
 ,ּפָארַא ךימ שטילג ןוא סנעשיק עלַא ףיוא ףױרַא ךימ ךיא עּפַארד
 זיא ,טציא יו ,טוג ױזַא זַא ,ךיז טכַאד רימ .ןעטילש ַא ףיוא יו
 ייב טינ ןיוש ןעמ טכָאק ןעכָאק .ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ רימ
 -עג ַא קרַאמ ןופ טננערב והילא רעדורב ןיימ .גנַאל ןופ זנוא
 -עביצ טימ לעשיפ .עלעביצ טימ סָאד רימ ןעסע ,לעשיפ טנעקירט
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 ןעמעלא ,םינּפַא ,זנוא טסליוו ? טנייוועג לָאמ א רעדעיוו ---

 . 414 ןעכַאמ ךילקילגמוא

 ב

 "רעד .יסעּפ הנכש רעזנוא ןֶא סע טגָארט ,גרַאק זיא רעמָאט

 ,םנעשיק יד רעביא ןעטיש רימ יװ ,טײברַא רעד ייב זנוא ןעהעז

 יז .ץרַאה סָאד לעסיב ַא ןעדערסיוא זנוא קעװַא ךיז יז טלעטש

 :הניחת עצנַאג ַא זנוא טנעייל

 .יאולה ? עקירעמַא ןייק יקַאט ,סע טסייה ,רהיא טרהָאּפ ---

 דייהרעטנוזעג ןעמוק טלָאז רהיא ,ןעבעג לָאז רעטשרעביוא רעד

 ןיא טא .ךילגעמ ץלַא זיא טָאנ ייב ,ןעקילנַאב טרָאד טלָאז ןוא

 טסייה לעוויר ,ענעגייא ןייֵא עניימ ןערהָאפעגקעװַא ןערהָאיַארַאֿפ

 רָאנ ,ךיז ןעשטומ ייז זַא ,ייז ןעביירש יליה ןַאמ רהיא טימ ,יז

 ןעלָאז ייז ,ייז ייב ךיז טעב עמ לעיפיוו ...ןעבעל ַא ןעכַאמ ייֵז

 ןערעפטנע ? ױזַא יוװ ןוא ןעוו ןוא סָאװ : ןעשטנעמ יו ןעביירש

 ךיז טעשטומ רעדעי .ןעמעלַא רַאפ דנַאל ַא ןיא עקירעמַא :ייז

 סָאװ ,טוג ךָאנ ? ייז וצ סיּפע רהיא טָאה ...ןעבעל ַא טבַאמ ןוא

 -עג טםינרָאג ייז ןעבָאה טייצ עטשרע יד .שטָאה ןעביירש ייז

 . ,טניימעג ןיוש ןעבָאה רימ .טנוזעג-ייז םעד ןעסעגרַאפ ,ןעבירש

 םעה טשרע .ןיירַא םי ןיא ןעלַאפעגניירַא הלילח ןענעז ייז זַא

 , קנַאד ַא ,ןיוש ןענעז ייז זַא ,העידי ַא ןָא-טמוק ,ןעו ךיא סייוו

 ' ...! ןעבע? ַא ןעכַאמ ןוא ךיז ןעשטומ ייז .עקירעמַא ןיא ,טָאג

 ן'טימ ,םַארערַאט רעצנַאג רעד יאדכ זיא ,ךייַא ךיא גָאז ,,יאדוא

 ןערהָאפ ן'טימ ,טנַאװעגטעב סָאד ןעטישרעביא ן'טימ ,ךיז ןעכערב

 ! ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ טימ ,םי ן'רעביא

 - ןעגעל ןערעהפיוא לָאמַא טעװ רהיא ,ְךייַא טעב ךיא --

 ? ךעלטיינק

 יסעּפ הנכש רעזנוא ףױא והילא רעדורב ןיימ ןָא-טלַאֿפ ױזַא

 : עיצרַאּפ ַא רהיא ןופ טמוקַאב ןוא



 םכולע-םולש 154

 -טנע יז ןוא ,והילא רעדורב ןיימ רהיא טימ ט'הנעט ױזַא
 ; םהיא טרעפ

 טנייוו סע ? ןעד ןייוו ךיא !טזיב וד סָאװ דניק שירַאנ --
 ...! רימ ןהִא ,ןיילַא ךיז

 טמענ ןוא ךוטרַאפ ןיא ןעניוא יד טשיוװ ,עמַאמ יד טגָאז ױזַא
 ןעטישרעביא ףרַאד עמ .סנעשיק יד וצ ,טנַאװעגטעב םוצ ךיז
 ןייק ָאטינ זיא'ס ואוו ,דנַאל ַא ןיא עקירעמַא .סנעשיק עלַא
 יו .סנעשיק ןייק טינ רָאנ ,ָאד טרָאד זיא גנידסלַא .סנעשיק
 סע .טינ ךיא העטשרַאפ -- ןעשטנעמ ירד טרָאד ןעפָאלש ױזַא
 טפלעה הכרב ןירעגעווש ןיימ ! סנעּפָאקוצ טרַאה ןייז ייז ףרַאד
 ,ןעגידניזרַאפ וצ טינ ,ןעבָאה רימ .סנעשיק יד ןעטישרעביא רהיא
 םכעז טימ ןעטעברעביא עסיורג יירד .סנעשיק עכילטע עשביה
 .ייז ןעסייה ךעל'מירזממ .ךעלעשיק עניילק רעיפ טימ סנעשיק
 ןייֵא .ןעשיק ןייא עמַאמ יר טכַאמ ךעל'מירזממ רעיפ עֶלַא ןופ
 יד ןופ רעסעב ךעל'מירזממ עניילק יד בעיל בָאה ךיא .הריבע
 ףיא .הירפ רעד ןיא לָאמַא ייז טימ ךיז לעיּפש ךיא .עסיורג
 ..,קידָאּפס ַא ,שַאט-ןמה ַא ייז ןופ ךַאמ

 ,ןיהַא דייחרעטנוזעג ,םשה הצרי םא ,ןעמוק ןעלעוו רימ --
 ,ךעל'מירזממ עניילק ןיא ןעטישרעביא קירוצ ייז רימ ןעלעוו

 הכרב ןירעגעווש ןיימ וצ ןוא רימ וצ עמַאמ יד טנָאז ױזַא
 ןיימ .ןוהט ױזַא ךיוא לָאז יז זַא ,שינערעהוצנָא רהיא טיג ןוא
 העיסנ רעד ןופ זיא יז שטָאח ,ױזַא ךיוא טוהט הכרב ןירעגעווש
 -עטַאט רהיא טימ ןעדייש ךיז רעווש רהיא זיא'ס .ןעדעירפוצ טיג
 ןיא ןערהָאיַארַאפ ןעגָאז ,יז טגָאז ,ןעוועג רהיא לָאז עמ .עמַאמ
 ,םענעי יז טלָאװ ,עקירעמַא ןייק ןערהַאפ טעװ יז זַא ,םייצ רעד
 ,םינּפ ןעלופ ַא ןעניּפשעגנָא ,יז טגָאז

 לעו ךיא זַא ,ןערהָאיַארַאפ ןעגָאז ןעוועג רימ לָאז עמ --
 ..הנמלא ןייֵא ןייז

 -ורב ןיימ טהעזרעד ךיז טנייוװעצ ןוא עמַאמ יד טגָאז ױזַא
 ; דלַאװג ַא טכַאמ ןוא והילא רעד
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 --- ? עקירעמַא זיא ואוו ! עקירעמַא ןייק ןערהָאפ רימ ,טַאש

 .טייוו ךילקערש ,טייוו זיא'ס זַא ,רָאנ סייוו ךיא .טינ ךיא םסייוו

 .טמוק עמ ןיב ,גנַאל ױזַא ןערהָאפ ןוא ןערהָאפ ןיהַא ףרַאד עמ

 ןיא ,טרָאד ,"לעטרַאנ-לעטסעק, א ןַאהרַאפ זיא ,טמוק עמ ןַא ןוא

 טקוק עמ ןוא טעקַאנ סיוא ְךייֵא ןעמ טוהט ,"לעטרַאג-לעטסעק ,

 אלא  ,טוג זיא ,ןעגיוא עטנוזעג רהיא טָאה .ןעגיוא יד ןיא ךייַא

 עטנוזעג בָאה ךיא ,ךיז טכַאד !קירוצ ,?לחומ טייז ,טרהָאפ ,טינ

 .ןעניוא יד טימ ןוהט וצ טאהעג ךיא בָאה רָאנ לָאמנייא .ןעניוא

 ןוא טגעלעגקעװַא ,טּפַאטרעד ךימ ןעבָאה עלָאקש רעד ןופ ךעלגנוי

 יז טָאה ,יַא .קַאבַאט ןירַא ןעניוא יד ןיא רימ ןעזָאלבעגניירַא

 ןעגיױא יד רימ ייב ןענעז טציא ! טשטַאּפעג והילא רעדורב ןיימ

 םינ ןיא ןעמַאמ ןיימ טימ ,רהיא טהעז .ֿלָאטשירק יו ,רעטיול

 ?גידלוש זיא רעוו .והילא רעדורב ןיימ טנָאז ױזַא .ךיליירפ

 ןעברָאטשעג זיא עטַאט רעד טניז .יז טנייוו טכַאנ יװ גָאט זַא

 .ןענייו וצ טרעהעגפיוא טינרָאג ךָאנ יז טָאה

 ףיױא םינ תונמחר ןייק טסָאה וד !ןעליוו סעטָאג םוא --

 ! קירוצ ןערהַאפ ןעפרַאד עֶלַא הלילח רימ ןעלעוו ריד רעביא ! זנוא
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 .העיסנ יד טינ ךיא ןעכער רַאפרעד .ךיוא שטעּפ רָאַּפ ַא טּפַאװעג ךָאנ ךיא בָאה ,זָאנ יד טגיטולבעצ ןוא ןעלַאפ -עג ןיב ךיא סָאװ ץֹוחַא .רעייט טסָאקעג ךימ סָאד טָאה ,געיצ ס'נבש רעזנוא ףיוא ןערהָאפעגכרוד ךיז לָאמַא ןיב ךיא .םעט םעד
 | !ןיא סָאד יניּפ רערעייט ַא .טולַאהעג ןוא טשוקעג םחיא ךיא טלָאװ ,ןעמעש טינ ךימ לָאז ךיא .רעהירפ יו ,ןח רהעמ לָאמ דנעזיוט ןעגיוא עניימ ןיא טמוקַאב רע !יניּפ רבח רעזנוא לָאז ןעבעל .הילפ ךיא ןוא ,ביוט ַא יו ,לעגילפ בָאה ךיא .הילפ ךיא רָאנ ,רהָאפ ךיא טינ .רהָאפ ךיא זַא ,רימ ךיז ט'מולח טכַאנייב .ןעסע םוצ טיטעּפַא םעד ןערָאל -רַאפ בָאה ךיא .רעטשימעצ ַא יו גָאט ןעצנַאג םעד ןיב ךיא

 | | ? ןעקנַאדעג עטוג ךיז ןיא טָאה רע זַא ,טגָאזעג טשינ ךייא ךיא בָאה ,ונ -



 149 וניּפ רבח .רעזנוא

 "סיוא לָאמַא ייז ןעלעו רימ ,ןעלהָאצסױוא ףױא :יניפ

 .םסיזמוא ייז רימ ןעבָאה לייוורעד  .ןעלהָאצ

 ?ןעטעליב טנייה ? תואצוה ? ףיש ן'זיב ןוא ונ :והילא

 ? ןהַאב

 ? עלערַאנ ,ןעבָאה ןעד רימ ןעפרַאד ןעטעליב לעיפיו :יניּפ

 ?ןעבָאה רימ ןעפרַאד ?עיפיוו ,אברדא :והילא

 .ייוצ טינ זיא לעבייט ןיימ ןוא ךיא :סיוא ןעכער :יניּפ

 .רעיפ טינ זיא ,ייווצ הכרב ןייד ןוא וד

 .ףניפ טינ זיא עמאמ יד וא ;:והילא

 .ףניפ זייא :יניּפ

 | ?לעטָאמ ןוא ,נ :והילא

 רשפא ןוא .טעליב רעבלַאה ַא גונעג זיא םהיא רַאפ :יניּפ

 םינ ךָאנ זיא רע זַא ,ןעגָאז ןעלעוו רימ .,..טינ ךיוא רעבלַאה ןייק

 .רהָאי יירד ןייק טלַא
 ?עגושמ טויב :והילא

 א ִ* ִ*

 .ןעטלַאהנייַא טשינ רהעמ ךימ ןָאק ךיא ? ןוהט ךיא לָאז סָאװ

 ךיז ןעהערד עדייב .שטיווק ַא סױרַא ךיא זָאל דיירפ סיורג רַאפ

 .רימ וצ סיוא

 -רעטנוא ךיז העונת ַא רַאפ סָאװ !ץענייש וד ,קעװַא ---

 ? ךיז ןעשיווצ ןעדער עסיורג זַא ,ןערעה

 טימ ךימ שטַאּפ ןוא רעטנוא-גנירּפש ,ןעפיול ךימ זָאל ךיא

 ךיא --- טייקגיניילק ַא .סיפ יד ןופ סעקטיל יד ןיא טנעה עדייב

 ..!םעליב רעבלַאה ַא ...! טעליב ...! ןהַאב ...! ףיש ...! רהָאפ

 -ואוו ןעסיוו טינרָאנ ליוו ךיא ? רימ ןערהָאפ ,רעניײטשַא ,ןיהואוו

 ! גונעג ןוא --- רהָאּפ ךיא ? ןיהואוו ןָא ךימ סע טהעג סָאװ .ןיה

 ךיז ןעלָאז רימ זַא ?ןעגָאז ךייַא ?עװ ךיא סָאװ ,טסייוו רהיא

 ןיימ ףיוא לאמנייק ְךאֹנ ְךָאד ךיא ןיב ,ןענעכערסיוא טוג ןעלעוו

 םעד טשינ וליפא סייוו ךיא .ןערהָאפעג טשינ ץיגרע ןיא ןעבעל

 טכוזרַאפ ָאי ךיא בָאה לעסיב ַא 4 ןערהָאּפ סָאד טסייה סָאוו .םעט
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: 
 רעדורב ןיימ סױרַא-טפור ןוא יניּפ זנוא וצ טמוק לָאמנייא

 בָאה ךיא .ןעסיוו ךיא זומ ,דוס ַא דלַאביװ .דוס ַא ףיוא והילא
 רעה ןוא ןעטניה ןופ ךָאנ ייז העג ךיא .תודוס עַלַא ןעסיוו בעיל
 ןהילא רעדורב ןיימ ןוא ,טדער יניּפ .רעטרעוו ּפַאח ןוא ןייַא ךיז
 : רעטרעוו ס'נעדייב ערעייז רעביא ְךייַא בעג ךיא .םדער

 ?ןעציזסיוא ָאד רימ ןעלעװ סָאװ :יניפ
 .ענעגייא סָאד ךױא גָאז ךיא ;והילא
 -ענקעװַא ןיא רענייא זַא ,טנעיילעג ךיא בָאה טָא :יניּפ

 ןיא ןעפָאלשעג רהָאֹי בלַאה ַא ,רעגניפ ףניפ טימ ןיהַא ןערהָאפ
 .טיורב ?עקיטש ן'ראפ ןעסַאג יד טרהעקעג ,ןעסיורד

 ?טנייה ןוא ,נ :והילא
 ףערָאװעג טגָאזעג ןעדייב זנוא ףױא :יניּפ
 ?יזַא :והילא

 ? ןערַאנּפָא ךיד לע ךיא ? עשז סָאװ !יױזַא !ױזַא :יניּפ
 ,ןעלבייט ןיימ טימ טרערעג ןיוש בָאה ךיא

 ?יז טגָאז עשז סָאװ :והילא
 .טרהַאפ יז ?ןעגָאז יז לָאז סָאװ :יניּפ
 ?רהעווש רעד ןוא ,ונ ?טרהָאּפ יז :והילא
 ןערהָאפקעװַא לעװ ךיא זַא ?םהיא טרעה רעװ :יניּפ

 ּפָאק רעד זַא ,ךָאד טהעז רע ? רעסעב ןייז םהיא טעװ ,ןיילַא
 | ! ןייז טינ ָאד ןָאק ךיא ,ךימ טנָארט

 ? ןייז ָאד ןָאק ,וד טסניימ ,ףיא וא :והילא
 .ןערהָאפ רימָאל ןוא ןעביוהפיוא ךיז ריִמָאַל ָאט :יניּפ
 ? סָאװ טימ ? ןעוהַאפ ןוא ןעביוהפיוא :והילא
 ,עלערַאנ ,טסיזמוא זנוא ךָאד ןעמ טיג ןעטרַאקספיש :יניֿפ
 ? טסיזמוא ,טסייה סָאװ :והילא
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 .רע טגָאז ,טינ ןָאק רע ? טיילק ןיא ןעציז טינ ןָאק רע זַא ,גידלוש

 טגָאז ,ייז ייב זיא'ס .טהילפ ּפָאק רעד ,םהיא טגָארט ּפָאק רעד

 ..פםעק עגידנעהילפ ןופ החּפשמ ַאזַא ,רע

 רע .ןירַא טיילק ןיא ןהענ טינ ליװ ןוא יניּפ טגָאז ױזַא

 רהעמ רע טעװ ,לעכיב ַא רעביא ןעציז ,רע טגָאז ,רעסעב טעוו

 ,וגורב םוג רַאפרעד זיא ,רענלימ רעד ,רהעווש ןייז .ןעבָאה האנה

 לָאז רע ,םעדייא ן'רַאפ ארומ טָאה רע .ןעגייווש זומ רע רָאנ

 םהיא ייב רעטכָאט יד זיא םעד רעסיוא ןוא ,ןעביײרשַאב טינ םהיא

 זיא יז .יז טסייה לעבייט .הדיחי-תב ַא זיא יז .גירעטיצ רהעז

 ןייפ .עטוג ַא רהעז רָאנ ,גיוא ןייא ףיוא עקַאסַאק ?עסיב ַא

 העטשרַאפ ךיא .לַאג ַא ןהֶא זיא יז זַא ,רהיא ףיוא טגָאז עמַאמ

 ןעמוקעגניהַא זיא ואו ?לַאנ א ןהֶא זיא יז ,טסייה סָאװ ,טינ

 ןיא ןיא יניּפ ןוא ,טיילק ןיא יז טציז געט עצנַאג ... לאג רהיא

 טעמכ והילא רעדורב ןיימ טימ םהיא וצ ןעמוק רימ .םייה רעד

 ,לָאמ עלַא .ץרַאה סָאד זנוא רַאפ סיוא ךיז טדער רע .גָאט עלא

 טגָאלקַאב ןוא טצכערק ןוא רע טצפיז ,םהיא וצ ןעמוק רימ ןעוו

 ןוא ,רע טגָאז ,גנע ָאד םהיא זיא'ס .לזמ רעטסניפ ןייז ףיוא ךיז

 לָאז רע .ןעגרָאװרעד דרעו רע זַא ,רע טנָאז ,טלהיפ רע .ענשוד

 -נַא רָאג ןעוועג טלָאװ ,טדָאטש רעדנַא ןייֵא זיא ,רע טגָאז ,ןייז

 שטָאח ןענַאד ןופ סױרַא ,רע טגָאז ,םהיא טזָאל עמ ןעוו .שרעד

 וצ רע טגָאז ױזַא !טלעוו יד רעביא רע טרהעק ,רהָאי ןייא ףיוא

 ,לעיפ ױזַא טשינ רע טביולגרַאפ םענייק ,והילא רעדורב ןיימ

 רע סָאװ ,ףעירב םהיא טזייו רע .והילא רעדורב ןיימ לעיפיוו

 -נעמ עסיורג, יד .ןעשטנעמ עסיורג ןופ ןענעז ףעירב יד ,טָאה

 יניּפ .גינעווניא סיּפע ךיז ןיא טָאה רע זַא ,םהיא ןעביירש "ןעשט

 "ניא סיּפע ךיז ןיא טָאה רע זַא ,ךיוא טלהיפ ןיילַא רע זַא ,טגָאז

 ! םלוע לש ונובר, :רימ טכַארט ןוא םהיא ףיוא קוק ךיא .נינעוו

 .."? גינעווניא ךיז ןיא סעכלעזַא רע טָאה סָאװ



146 
 םכולעיםולש

 ,גילק ןיא יז
 --- גיצ ס'ניבר םעד יו
 ..ןערייב ייז חור רעד טּפַאח

 ,ןעמַארג עגיזָאד יד טימ טכָאקעג טָאה טדָאטש עצנַאג יד
 עצנַאג יד .תורימז ןופ ןוגינ ַא םעד וצ טַאמעגוצ טָאה רענייא
 -עגנָא זיא'ס זיב ,לעדעיל ן'טימ ןעגָארטעגמורַא ךיז טָאה טדָאטש
 ןעפור טקישעג ייז ןעבָאה .עט'יאבג רעד טימ יאבג םוצ ןעמוק
 :טנערפעג םהיא ןעבָאה ייז .ןערערט טימ םהיא רַאפ םנייוװ -ענ ןעבָאה ןוא ,קינַאכעמ םעד בייל-שרעה ,רעטָאפ םעד ךיז וצ
 ,רעטָאפ רעד טָאה ,םייהַא ןעמוקעג ...? יניּפ ןייז ייז וצ טָאה סָאװ
 ,ןירַא בוטש ןיא ן'יניּפ ןעפורעגניירַא ,קינַאכעמ רעד בייל-שרעה
 -מיצעגנײרַא טוג םהיא טָאה ןוא רעיוהט ןוא ריהס ןעסָאלשרַאפ
 םהיא טָאה יניּפ זיב ,ןעסימשעג גנַאל ױזַא םהיא טָאה רע .טלעב
 ןעמַארג ןייק רהעמ ןיוש טעװ רע זַא ,ףכ-תעיקת ןעבעג טזומעג
 ,ןעבעל טעװ רע ?לייוו ,ןעביירש םינ

2 

 .ןעמַארג ןייק טינ רתעמ יניּפ ןיוש טביירש ןָא טלָאמער ןופ
 ףיוא ןיא רע .,ןעמַארג ןייק ּפָאק ןיא טינ ןיוש םהיא ןעכירק סע
 ףיז טָאה סע ,ןילַא יניּפ ךיז ףיוא טגָאז ױזַא .תורצ עסיורג
 ןייז ,םהיא טינ ,טסייה סָאד .ןעבָאה הנותח טסולנרַאפ םהיא
 -ָאה הנותח לָאז יניּפ זַא ,טסולגרַאפ ךיז טָאה בייל-שרעה ןעטַאט
 רַאֿפ טָאהעג הנותח טָאה יניּפ ."שטנעמ , א ןערעוו לָאז ןוא ןעב
 ַא טנעפעעג םהיא טָאה רענלימ רעד .רעטכָאט ַא ס'רענלימ ַא
 סָאװ ,אנקמ םהיא זיא והילא רעדורב ןיימ .להעמ ןופ לעטיילק
 זיא'ס :טנָאז רע .םהיא ןופ טכַאל יניּפ .טפעשעג ַא טָאה רע
 רַאפ ,רע טנָאז ,סָאד ןיא סָאװ ,םהיא רַאֿפ טינ רָאנ ,טפעשעג ַא
 ,רע טנָאז ,טסַאּפ סָאד ?להעמ טימ ךיז ןעקשטַאּפ אדבוע ןייֵא
 ,רע טנָאז ,רע זיא סָאװ .,.רענלימ א רַאפ - ,גנוי ןעבָארג ַא רַאֿפ
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 ואוו .וצרעד היאר עגירעדינ ַא ןוא ,רענָאנ ַא יוװ ,זלַאה ןעגנַאל ַא

 טלעטש .ןעקצובעצ ןעצימע טימ ךיז רע זומ ,ןהעג טינ לָאז רע

 זיוה ןייא .סופ ן'פיוא ןעמערטנָא ןעצימע רע זומ ,קעװַא ךיז רע

 -ענּפָארַא ןייז ןומ קָאז ןייא .טעשטַאקרַאפ ןייז םהיא ייב זומ

 ןייז ןומ ?עסּפינש סָאד .טעיליּפשעצ ןייז זומ דמעה סָאד .טזָאל

 בעיל טָאה ןוא ,רע טלעכרָאח ,טדער רע זַא ןוא .טייז רענעי ןופ

 רע טלַאה ,ןענעגעגַאב טשינ םהיא טלָאז רהיא ןעוו .סעקרעקוצ

 -ָארעג ַא רעבָא רע ןיא רַאפרעד .טעקצָאמס ןוא ליומ ןיא סיפע

 טינ לָאז רע סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז ןייא ָאטינ .ילכ ענעט

 טגָאיעגרעבירַא ,ןעמ טגנָאז ,רע טָאה ןענרעל ןייז טימס .,ןענָאק

 לעטרַאג ןיא ןעקעטשרַאפ רע טעוװ ןעביירש ןייז טיפס .בר םעד

 ןיא ,טפירשטנַאה ענעטלעז ַא טָאה רע סָאװ ץוחַא .סרענעק עלַא

 ,ןעביירש טינ לָאז רע סָאװ .ןעמַארג ףיוא הירב רעסיורג ַא רע

 עצנַאג יד ןעבירשַאב ןיוש טָאה רע .,ןעמַארנג טימ רע טביירש

 ענעגייא ןייז ,סעקטַאי יד ,םיאבג יד ,טחוש םעד ,בר םעד : טדָאטש

 ןיא ןעמעלַא ןוא ,ןעבירשַאב ןיוש רע טָאה ןעמעלַא --- החּפשמ

 טנַאה ןופ ןעגנַאגעגמורַא טייצ ַא ןענעז ןעמַארג ס'יניּפ .ןעמַארג

 ערעדנַא .רעטכעלעג רַאפ טעשטַאקעג ךיז טָאה עמ ןוא טנַאה וצ

 קנעדעג ךיא ,לשמל .גינעוונעסיוא ףיוא טנערעלענסיוא ייז ןעבָאה

 : ןעמַארג ענייז ןופ רָאּפ ַא

 ,יאבנ רעזנוא
 ,אבאילאומש בר

 ; ךיוב ןעסיורג ַא טָאה
 ,לעשיט ם'ייב טציז
 ,לעסיש רעד ןופ טנע'חקל

 !ךיור ַא טהענ סע שזַא

 ,המחנ בייוו ןייז

 -- המשנ ע'רשכ ַא

 .ןעדייר טיגנ רהיא ןופ ליוו ךיא
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 ןיימ .ךיג טכַאמ ןוא רעייט טשינ טמענ רע רָאנ ,עטסעב יד ןופ
 -עג טכער"וצ לָאמ לעיפיוו .ןיוש םהיא ייב .טָאה וחילא רעדורב
 רע טכיררַאפ ְךָאו א רעביא ךָאו ַא טעמכ .רענייז םעד טכַאמ
 : והילא רעדורב ןיימ ייב רענייז רענדָאמ ַא .רענייז םעד םהיא
 ןעטלַאהעגנייַא טהעג רע רעדָא ,זייוורענ'עגושמ טפיול רע רעדָא
 טוהט ןוא --- קעװַא רָאג ךיִז טלעטְש רע רעדָא ,רעיפ העש ַא טימ
 ןיֵא וצ ןעגנַאגעג רשפא טלָאװ והילא רעדורב ןיימ ! סיּפע םהיא
 ןייז - .יניּפ רבח ןייַז רַאפ טינ םהיא טסַאּפ ,רעכַאמרעגייז רעדנַא
 רעד טינ ,רעגייז רעד אמתסמ ןיא גידלוש זַא ,טגָאז יניּפ רבח
 ,רעגייז ַא רענייז רעד זיא ;ךשפנ-הממ םורָאװ רואינש רעטעפ
 .ןעכַאמ טכערדוצ ןענָאק רעכַאמרעגייז רעדעי םהיא ךָאד טעוװ
 טנייה ,טינ רעגייז ןייק זיא ןילַא רעגייז רעד ? עד סָאװ אלא
 ? רעכַאמרענייז רעד ןעפלעה םהיא טעוװ סָאװ

 ! טכערעגמוא זיא רע זא ,טנָאז טהעג

 ב
4 

 ,שטנעמּפָאק ַא ךיוא זיא יניּפ רבח ס'והילא רעדורב ןיימ
 ןייז יו ױזַא ןוא קינַאכעמ רעד בייל-שרעה עטַאט ןייז יו ױזַא
 ,עגנַאל ַא ךיוא רע טָאה זָאנ ַא .רעכַאמרענייז רעד רואינש רעטעּפ
 .ערעייז החּפשמ עצנַאנ יד ,עלַא ייז ןענעז נירעזענ .ייז יװ ױזַא
 יז טָאה ,הכלמ רעטכָאט ַא יז טָאה ,יניירק עמהומ ַא ןעבָאה ייז
 יױזַא טינ ןוא .םישודח ףיוא ןעקוק ןהעג ףרַאד עמ סָאװ ,זָאנ ַא
 .םינּפ ךילשטנעמ ןייק טשינרָאג ןיא'ס .םינּפ סָאד יװ ,זָאנ יד
 -סיױרַא ךיז טמעש יז .היח ַא יוװ רעדָא ,לעגיופ א יו סיוא-טהעז
 יניּפ !תונמחר ס'טָאג ַא רהיא ףיוא זיא'ס .סָאנ רעד ףיוא ןהעג
 א .ליבסנַאמ ַא יא רע רָאנ ,ןעטָארעג רהיא ןיא לעסיב ַא זיא
 זַא .ענדָאמ סיוא וליפא טהעז רע .סיוא טשינ טכַאמ ?יבסנַאמ
 טשינ .ןעכַאלעצ ךיז רהיא טזומ ,קוק ַא םהיא ףיוא םוהט רחיא
 ,ןערעהיוא עגנַאל רֶאּפ ַא רע טָאה ,ךיוה ןוא ןיד זיא רע סָאװ ,גונעג
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 "רעגייז ַא זיא ןוא ,זָאנ עגנַאל ַא ךיוא טָאה ןוא ,םהיא ןופ רעכעה

 רערָא ,טחוש ַא רעדָא ,בר ַא ןייז ראג רע טָאה טלָאזעג .רעכַאמ

 'עב רע טָאה ! ןענרעל םוצ טַאהעג רע טָאה ּפָאק ַאזַא ,דמלמ ַא

 "רעגייז םהיא וצ טמוק יו .רעכַאמרענייז ַא ןייז טלָאװעג רעס

 .ןערעה רהיא טעוװ ? יײרעכַאמ

 ןיא טנערעלעג טָאה ןוא לעגנוי ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע זַא

 "עג ּפָאק רעד םהיא טָאה ,ןילַא רואינש טלהעצרעד ױזַא ,רדח

 ַא ןופ ?כש םעד ןהעגרעד ,לשמ? .,ןעכַאז עסיורג ףיוא ןענָארט

 ,ךיז סע טנעפע ,סטכער הערד ַא טוחט עמ זַא ,סָאװ רַאֿפ .סָאלש

 יװ רעדָא ? ךיז סע טסילשרַאפ ,סקניל הערד ַא טוהט עמ זַא ןוא

 ,טלָאמעד טַארוקַא רע טגָאלש סָאװ רַאפ ?רעגייז ַא טהענ ױזַא

 עטשרע סָאד ?ףלעװצ םוצ וצ-טמוק רעזייוו רעסיורנ רעד ןעוו

 ,לעגיױפ ַא טימ רעגייז ַא ןעהעזרעד ,רע טגָאז ,טָאה רע זַא ,לָאמ

 לעגיופ ן'טימ רעגייז םעד .ןעניז ןופ ּפָארַא טינ רעיש רע זיא

 "עגסיוא ןייֵא ןופ הנתמ ַא ןעמוקַאב יסעה בר רעטְלַא רעד טָאה

 עלַא .טײברַא ןעבענ םהיא טגעלפ סָאװ ,קינווָאקלָאּפ ןעטנעיד

 -עגפיוא ךיז טָאה ,ןעננילק טפרַאדַאב טָאה רענייז רעד ןַא ,העש

 רעד ! וקדוק ַא טימ לעגיופ א סױרַא זיא'ס ןוא ,לעריהט ַא טנעפע

 ירַאפ טנַאק רהיא .נידעבעל יװ ,ךילריטַאנ ןעוועג זיא ?עניופ

 ןעוו לָאמ עלַא .תועט ַא טַאהעג טָאה ץַאק יד וליפא זַא ,ןהעטש

 ןעזָאלבנָא ץַאק יד ךיז טגעלפ ,וקדוק ַא טימ סיורַא זיא ?עגיופ רעד

 סָאד ןעבעגעג ךיז טָאה רואינש .ןעּפַאח ןעלעוו םהיא טגעלמ ןוא

 ,לָאמנייא .לעגיופ ם'נופ לכש םעד ןהעגרעד ןומ רע זַא ,טרָאװ

 טּפַאחעגוצ ךיז רע טָאה ,םייה רעד ןיא ןעוועג טינ זיא רענייק זַא

 טהערדעגּפָא ,טנַאװ ןופ ןעמונעגּפָארַא םהיא טָאה רע רעגייז םוצ

 ןעמוקעגנָא זיא .םירעדעג יד ןעמונעגסױרַא ןוא ךעלפיירש עלַא

 ןיוש טָאה עמ זַא ,ןעגָאלשעג ֹזַא םהיא רע טָאה ,רעטָאפ רעד

 ןעהעטש ,רע טגָאז ,םויה דע .ןעבעל ןייז ןופ ןעטלַאהעג טשינ

 טרהיפעגסיוא רעבָא טָאה רע .בייל ן'פיוא םינמיס םהיא ייב

 זיא רע יצ ,םינ סייו דיא .רעכַאמרעגייז ַא ןיא רע -- סנייז
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 ,הרבס ַא זיא'ס .ןעקנַאדעג עֶלַא ייב ךָאנ זיא ןוא ,רהָאי טרעד
 :ןהיז ייווצ ענייז יו לכש רהעמ ךיוא טנייה ךָאנ טָאה רע זַא
 "-שרעה ,רעכַאמרענייז רעד רואינש ןוא קינַאכעמ רעד ביל-שרעה

 בר יו ,ךיוה ןוא ןיד יױױזַא ךיוא ןיא קינַאכעמ רעד בייל

 ןייק טינ טקעמש רע רָאנ ,זָאנ עסיורג ַא ךיוא טָאה רע .יסעה

 .טינ ךָאנ ?ייורעד .ןעקעמש לָאמַא רע טעוװו רשפא .עקעבַאט
 עַלַא .סנעויא טכַאמ רע .סנעװיוא ןופ קינַאכעמ א ןיא רע

 ַא יקַאט טָאה רע .שטנעמּפָאק ַא זיא רע ןזַא ,םהיא ףיוא ןעגָאז
 א ןענרהעל ,רע טגָאז ,ןעועג םהיא לָאז עמ .,ןרעטש ןעסיורג

 ַאטינ רָאג זיא סע .,טלעוו רעד ןיא רענייא ןייז רע טלָאװ ,הכאלמ
 ן'טימ ןהעטשראפ טינ סע לָאז רע סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז ןייק

 ן'טימ רע טּפַאה גנידסלַא .ךיז ףיוא ןייֵלַא רע טנָאז ױזַא ,לכש
 .ןייֵלַא ךיז ןופ טנערעלענסיוא ךיז רע טָאה ןעכַאמ סנעוויוא קוק

 ,סנעוויוא טכַאמ רוקשטיּפ ןָאװיא יו ,לָאמ רֶאּפ ַא ןעהעזעג טָאה רע

 טָאה רע .רעטכעלעג ןופ ןעטייז יד ייב ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה
 טסייה סָאװ ,ןהעטשרַאפ וצ ןָא טינ טביוה יוג רעד זַא ,טנַאזעג
 םעד ןעפרָאװעצ טָאה ןוא םייהַא ןעמוקענ רע זיא .ןעוויוא ןייֵא
 ,פעניצ עבלעז יד ןופ יקַאט ,טלעטשענקעװַא טָאה ןוא ןעוויוא

 -יורעג ןעוויוא רעד טָאה טייצ עטשרע יד .ןעוויוא רעדנַא ןייַא
 ןעפרָאװעצ רע טָאה .ןערעוו טקיטשרעד טנָאקעג טָאה עמ ,טרעכ
 ,לָאמ עכילטע ױזַא .ןעוויוא םעיינ ַא טלעטשעג ןוא ןעוויוא םעד
 טימ טָאה רע .קינַאכעמ רעטסהירַאב רעד ןערָאװעג זיא רע זיִב
 ,נונעג זיא'ס סָאװ ,ןעוויוא ןימ ַאזַא טרעלקרעד לכש םענענייא ןייז

 רעצנַאג רעד .געט טכַא ןיא לָאמ ןייא ןעצייה םהיא לָאז עמ
 ףרַאד עמ סָאװ ,רע טגָאז ,לעגיצ יד טינ ךָאנ טָאה רע ,ןורסח
 ,פעניצ "עווָאילכַאק, ,רע טגָאז ,םהיא טיג עמ ןעוו ,ןעבָאה וצרעד

 ןהענ םהיא ףרַאד עמ סָאװ ,ןעוויוא ןייֵא ףיוא ְךייֵא רע טלעטש
 רהעמ טניל ןעוויוא ןייַא ןיא זַא ,טגָאז רע ! םישודח ףיֹוא ןעהעז
 ןייז סיעכהל-וצ ףיוא ןיוש רע טגָאז סָאד .רענייז ַא ןיא יו ,לכש

 ןוא םהיא ןופ רעגנוי זיא רואינש רעדורב ןייז .רואינש רעדורב
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 ,א

 לע ךיא זא ,טנָאזעג לָאמַא ךייֵא בָאה ךיא ,רהיא טקנעדעג

 בָאה ךיא ?יניּפ רבח ס'והילא רעדורב ןיימ טימ ןענעקַאב ךייַא

 .ןעקנַאדעג עטוג ךיז ןיא טָאה רע לייוו ,ןענעקַאב טגָאזעגוצ ךייַא

 ְךייַא ךיא זומ ,ןיניּפ ןופ ןעלהעצרעד ְךייַא לעװ ךיא רעדייא רָאנ

 ,ןעטַאט ןייז ןופ םעדכָאנ ,ןעדייז ןייז ןופ רעהירפ ןעלהעצרעד

 .ןילַא ן"יניּפ ןופ ןיוש םעדכָאנ טשרע ןוא ,רעטעפ ןייז ןופ םעדכָאנ

 .רוציקב ןעכַאמ ךייַא סָאד לעװ ךיא -- טשינ ךייַא טקערש

 : .ןעדייז ןופ ןָא ביוה ךיא

 סָאד ? טרעהענ לָאמַא רהיא טָאה רעזעלנ םעד יסעה בר ןופ

 . ,רעכַאמ-לעגעיּפש ַא ןוא ,רעזעלג א זיא רע .עדייז ס'יניּפ ןיא

 | -קעװַא רע טָאה טנייה .עקעבַאט ןעכַאמ ןָאק ןוא ,רעברַאפ ַא ןוא

 םָאװ ,טימרעד רָאנ ךיז טמענרַאפ ןוא טײברַא עּלַא ןעפרָאװעג

 .שטנעמ ַא ,רע טגָאז ,ןמז לכ .טפיוקרַאפ ןוא עקעבַאט טבייר רע

 זיא רע .םענייק וצ ןעמוקנָא טשינ ,ןעטײברַא רע ףרַאד ,טבעל

 רעגיד'ארומ ַא טימ ןוא ןעגיוא עטיור טימ ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא

 .רפוש ַא יװ ןעגיובעגסיוא ןוא ,לָאמש ןעביוא ,טיירב ןעטנוא ,זָאנ

 סָאװ ,םעד ןופ ןעמוקעג טינ םהיא זיא סע ביוא ,ארומ בָאה ךיא

 "נוה רשפא טלַא זיא רע .ןקז ַא זיא רע .עקעבַאט טקעמש רע
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 ענעשעק-םעזוב ןופ ךוב סָאד סױרַא-טמענ והילא רעדורב ןיימ
 -טנעייל יִניִּמ רבח ןייז ,יניּפ רבח ןייז וצ רעביא סָאד טיג ןוא
 טרעדנוה -- ?עבור ןייא רַאפ , :לעטעלב עטשרעביוא סָאד רעביא
 ,רענניפ ףניפ יד טימ ,טינרָאג ןופ ױזַא יו הלונס ַא !?עבור
 סָאד טמענ רע ..."רהעמ ןוא שדוח ַא ?עבור טרעדנוה ןעכַאמ
 ן'פיוא ךיילנ ןיירש ןעוויוא ןיא ןיירא-ףרָאװ ַא סָאד טוהט ןוא ךוב
 טנעה עדייב טימ ןָאל ַא ךיז טוהט והילא רעדורב ןיימ .,רעייפ
 ;ּפִא םהיא טלעטש יניּפ רבח ןייז ,רעייפ םוצ

 | ! טּפַאחעג טשיג ,ילָאװַאּפ ---

 .,ךוב ס'והילא רעדורב ןיימ ןופ ןוא -- טונימ רַאּפ ַא ךָאנ

 ןוא שדוח א ?עבור טרעדנוה ןעכַאמ וצ ױזַא יו ,טנערהעל סָאװ

 .שֵא ענעזָאלבענפיוא ?לעגרעב 8 יו רהעמ טינ ןעבילבעג זיא ,רהעמ
 ,רעיּפַאּפ טנערברַאפ-טינ לעקיטש ַא ןעבילברַאפ זיא טייז ןייא ןופ
 .ודצדידרדע-מדעיש : ןעגעיילרעביא טנָאקענ טָאה עמ סָאװ םיוק-םיוק
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 סירַאטמוק סע .טנעה עדייב טימ טכַאמ הנכש רעזנוא
 זנוא ףיוא טקוק רעדניבנייַא רעד .רעדניבנייא רעד ,ןַאמ רהיא

 .טכַאל ןוא

 ַא רַאפ םיצולּפ ןעלַאפעגנָא ףייא ףיוא סָאד זיא סָאװ ---
 - ? יירעסיג

 -- !יחשט !יחשט !יחשט --- יהַא חירטמ ךיז טייז --

 .ןירַא בוטש ןיא ,ןיחַא עלַא םהיא ןעזייוו ןוא םהיא וצ רימ ןענָאז
 ןוא ,ןירַא בוטש ןיא זנוא וצ ןיירַא טהעג רעדניבנייַא רעד
 :רעטכעלעג ַא טימ קירוצ סיױרַא-טגנירּפש

 -עג קעמש ַא בָאה ךיא !זיא סָאד סָאװ ןיוש סייוו ךיא ---

 !יחשט !יחשט -- עמעש ןיא סָאד ! ןָאהט

 טסינ ןוא ןעטייז יד ייב טנעה עדייב טימ ךיז טּפַאח רע ןוא

 טביילב ,רעטנוא-גנורּפש ַא רע טוהט סינ ןעדעי ךָאנ .קַאמשעג

 ַא רעדעיוו ןוא ,סינ ַא טוהט ןוא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןהעטש

 ןיא .רעטייוו יױזַא ןוא ,סינ ַא רעדעיװ ןוא ,רעטנוא-גנורּפש

 תונכש ןוא םינכש ערעזנוא עלַא ןיוש ןעסינ העש עבלַאה ןייא

 רעדניק-רעטסעװשדעילג ןוא סעמהומ ןוא סרעטעפ ערעייז טימ

 -נַא ן'זיב קע ןייא ןופ ,סַאג עצנַאג יד --- עטנַאקַאב ערעייז ןוא

 ! ןעסינ ןייא ןיא טלַאה ,ןערעד

 ,םינּפַא ? ןעקָארשרעד ױזַא והילא רעדורב ןיימ ךיז טָאה סָאװ

 ן'רַאפ םהיא וצ סעכ םעד ןעזָאלסיױא טינ לָאז עמ ,ארומ טָאה רע

 גידנעסיג ןוא ,טנַאה ַא רַאפ ךימ טמעג רע ? טסינ עמ סָאװ ,ןעסינ

 סע .יניּפ רבח ןייז וצ ,ּפָארַא-גרַאב ןהעג עדייב ךיז רימ ןעזָאל

 וצ דנַאטשמיא ןענעז רימ זיב ,העש ןעבלַאהרעדנָא עטוג טמענ

 ןייז טלהעצרעד והילא רעדורב ןייס .ןעשטנעמ יו ױזַא ןעדער

 סיוא םהיא טרעה יניּפ רבח ןייז .השעמ עצנַאג יד ןיניּפ רבח

 ןיימ ןזַא .הלֹוח 8 סיוא-טרעה רָאטקָאד ַא יװ ױזַא ,ּפָאק טימ

 :יניּפ רבח ןייז םהיא וצ טכַאמ ,טגידנעעג טָאה והילא רעדורב

 .ךוב סָאד רעהַא רָאנ זייוו ,ונַא ---
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 ; דלַאוג א ט/2 קירוצ סיורא-טפיול ןוא ןיירַא ףיז טּמַאח רע .ןיירַא בוטש ןיא ,ןיהא טנײה רעד טימ עמַאמ יד םהיא טזייו ? סָאד זיא סָאװ :רע טנערפ .ןעסינ עדייב זנוא טהעזרעד ןוא והילא ,רעדורב ןיימ ןָאטמוק .ךיא יו ,יירעסינ רערעגרע ןייֵא טימ ךָאנ קירוצ סױרַא טפיול .ןוא .ןיירַא טחעג יז .ןירַא בוטש ןיא .,ןיהַא טנַאה רעד םימ רהיא זייוו ןוא ןעסינ וצ ףיֹוא טינ רעה ךיא .טנעה יד טכערב ןוא עמַאמ יד רימ וצ טנָאז --- ?רַאטַאק אזא טּפַאהעג וד טסָאה ואוו ,רימ זיא דניוו ---

 .!יחשט !יחשט !יחשט -- עצ סָאד טָאה רעוו --
 | | .ןעסיג ןוא ןעטייז יד ייב טנעה יד טימ ףיז ןעטלַאה יירד עֶלַא זנוא יז טפערט ,ןָא-טמוק הכרב ןירעגעווש ןיימ .עקילַאק ַא םיֹורַא טנעה ענייז ןופ ךיא טלָאװ -- טינַא ,טסינ רע סָאװ ,קילג ַא ..רימ ףיוא ךיילג .טנעה עדייב טימ ךיז טזָאל רע .דניצַא יו ױזַא ,םעכ ןיא והילא רעדורב ןיימ ןעהעזעג םינ גנַאל ןיוש בָאה ךיא
 ? טסינעצ םיצלּפ ךיז רהיא טָאה סָאװ ? ףייַא טימ זיא סָאװ --

 : והילא רעדורב ןיימ ףיוא ןָא-טלַאפ ןֹוא ,רעייפ שילעה יו ,טיור קירוצ סױרַא דלַאב טפיול ןוא ,ןיירַא ךיז יז טּפַאה .ןיירַא בוטש ןיא ,ןיהא טנַאה רעד טימ רהיא .ךימ ןעזייוו ? טרָאוװ ַא ןעדערסיוא ןעד ןענָאק רימ ? ןעגָאז רהיא רימ ןעלָאז סָאװ
 .!יחשט !יחשט !יחשט -- עג ריד ךיא בָאה סָאװ --
 ןעזייוו רימ .טרָאװ ןייק ןערעפטנע טינ רהיא ןָאק רענייק רָאג ,זנוא וצ טרער יז ,עבָארנ יד יסעַּפ ,הנכש רעזנוא ןָא-טמוק

 ; קירוצ סיורַא-טפיול ןוא ןיירַא-טהעג יז .ןיירַא בוטש ןיא ,ןיהַא טנַאה רעד טימ רהיא

 | ...| יחשט !יחשט !יחשט -- ענ סעכלעזַא רחיא  טָאה סָאװ --
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 ךיא .ןעניױצרַאפ ךימ יז טָאה טציא ."עקשיק עשינצבק  רעדָא

 : "עלעטָאמ , רהיא ייב ןיוש סייה

 .ךיש יד רימ גנַאלרעד ! עלעטָאמ ---

 .רעסַאװ טרָאװק ַא ןָא רימ םענ !עלעטָאמ --

 ..טסימ סָאד סױרַא גָארט ! עלעטָאמ ---

 .רעטרעוו ערעדנַא רָאנ זיא ,טלענ טנעידרַאפ עמ זַא

 ,ה

 בעיל טָאה רע סָאװ --- והילא רעדורב ןיימ ןופ ןורפח רעד

 ַא .רעשעלפ רנעזיוט -- טניט .עקשזייד ַא --- סַאװק .ךס ַא

 רעד ,ןַאמ ס'הנכש רעזנוא ,קַאז רעלופ ַא --- זיימ ןוֿפ קעשָארּפ

 יװַא ןעמ ףרַאד סָאװ, :טגָאזענ רעבָא םהיא טָאה ,רעדניבנייַא

 .ןעוועג דבכמ טוג והילא רעדורב ןיימ ךָאנ םהיא טָאה -- "? לעיפ

 .עפַאש ַא ןיא ץינרע ןעסָאלשרַאפ קַאז םעד שטָאח ןעמ טלָאװ

 ן'טימ ןיילַא םענייא רעביא ךימ ןעזָאל ןוא קעוװַא עלַא ייז ןעהעג

 -עגקעװַא ךימ בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד רימ טמוק סָאװ 4.קַאז

 ַא זיא'ס ייהעלע ? גידנעמייר עלייוו ַא ףיוא םהיא ףיוא טצעז

 ןוא ,ןעצַאלּפ טעװ קַאז רעד זַא ,איבנ ַא ןייז ךיא לָאז !לעדרעפ

 !ךַאז עלעג ַא םיּפע םהיא ןופ סיואיטָאש ַא ןעבעג ךיז טעװ סע

 "רַאפ והילא רעדורב ןיימ סָאװ ,קעשָארּפ רעד יקַאט ןזיא סָאד

 עמ ןַא ,חיר ןעפרַאש ַאזַא טָאה רע .זיימ םהיא טימ טביירט

 סָאװ ,סָאד ןעמענפיונוצ ליוו ךיא ,ןָא ךימ גיוב ךיא ! ןע'שלח ןָאק

 לָאז ךיא .יירעסינ ַא רימ ףיוא ןָא טלַאפ ,ןעטָאשעצ ךיז טָאה

 ,עקעבַאטקעמש טימ עקשוּפ עצנַאג א ןיירַא זָאנ ןיא ןעהיצניירַא

 ױזַא םינ ךיא .ןעסינ קרַאטש ױזַא טפרַאדַאב טינ ךיא טלָאװ

 ךיא לעװ רעמָאט .ןעסיורד ןיא סױרַא ךימ ּפַאה ךיא זיב ,גנַאל

 "רעד ןוא עמַאמ יד ןָא טמוק סע ? סָאװ-רעוװ .ןעסינ ןערעהפיוא

 רהיא ןַָאק ךיא ?זיא סָאװ :ךימ יז טגערפ .סינ ךיא ,טהעז

 ! יחשט לָאמ ַא רעדעיוװ ןוא ! יחשט ןוא ! יחשט רָאנ ןערעפטנע
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 ןַא ,טנַאז רע .ךיז ןעגניד טנייפ טָאה והילא רעדורב ןיימ
 יױזַא החרט רעד רַאפ ןוא ,?עיפ ױזַא םהיא טמוק קעשָארּפ ן'רַאפ

 .רערעייט לָאמ עלַא רע טגָאז ,ךילטנייוועג .לעיפ ױזַא ןוא לעיפ
 ,טרעכעה רע טינ ,טסייה סָאד .זירּפ םעד רע טרעכעה גָאט עלַא
 | .טרעכעה ןירעגעווש ןיימ רָאנ

 ןעניר לָאז ,ריזח ןעמ טסע -- יז טנָאז -- ,ךשפנ-הממ ---
 ,רעביירטנעזיימ ַא ןערָאװעג ַאי ןיוש טזיב וד זַא .דרָאב ן'רעביא
 יי .טלעג שטָאה םענ

 ךיז טשימ ױזַא --- ? טָאג זיא ואוו ? זיא ואוו רשוי ןוא ,ונ ---
 ; ּפִא רהיא טרעפטנע הכרב ןירעגעווש ןיימ ןוא .עמַאמ יד ןיירַא

 -יוא ן'םיוא ןָא רהיא טזייוו יז) !רשוי זיא טא ? רשוי ---

 רעד רעביא שטַאּפ ַא ךיז טוחט יז) !טָאג זיא טָא ?טָאג .(ןעוו
 .(ענעשעק

 ווו ריד טימ זיא טָאג !? טנָאזעג וד טסָאה סָאװ ! הכרב --- |

 .טנעה יד טימ ךָארב א טוהט ןוא עמַאמ יד סיוא-טיירש ױזַא

 רעדורב ןיימ טגָאז -- !? המהב ַא טימ וד טסדער סָאװ --
 .לעדרעב סָאד ךיז טעּפיצ ןוא בוטש רעד רעביא טרעיצַאּפש ,והילא
 טימ םהיא ייב טסכַאװ עס .,?לעדרעב שביה ַא ןיוש טָאה רע
 סָאד טסכַאװ ענדָאמ .טסכַאװ עס ןוא ,סָאד טעּפיצ רע .תוחור
 .ןעסכַאװעצ םהיא ייב סע ךיז טָאה רָאג זלַאה ן'פיוא .לעדרעב

 רהיא .דרָאב טימ לופ זיא זלַאה סָאד רָאנ ,טַאלג זיא םינּפ סָאד

 | | { דרָאב ַאזַא לָאמַא ןעהעזעג טָאה

 ן'רַאפ הכרב ןירענעווש ןיימ םהיא טלָאװ לָאמ סרעדנַא ןייַא
 םהיא טלָאװ סע זַא ,ןעגרָאמהירפ ַא טלעיּפשעגּפָא "המהב, טרָאװ

 -רַאפ םהיא יז טָאה טציא .ןעגיוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ
 רעדורב ןיימ ןעוו ,לָאמ עלַא .טלעג טנעידרַאפ רע ?לייוו ,ןעגיווש
 העו ףיא .סחוימ ַא רהיא ייב רע דרעוו ,טלעג טנעידרַאפ והילא
 -רַאפ רעדורב ןיימ ףלעה ךיא םורָאװ ,רערעייט רהיא ייב ךיוא
 ,יילומ-םילש , רעדָא "רעּפעלש , ךיס יז טפור ױזַא .טלעג ןענעיד
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 ןיימ .ּפָאק םעד ןענַאלשעצ ךיז רע טלָאװ ,טינַא .טרָא ןעכייוו ַא

 םהיא ייב ןעמערב יד ןוא ,השעמ יד סיוא-טרעה והילא רעדורב

 ןעמערב יד רָאנ ,טינ טבאל ןייֵלַא רע ,טסייה סָאד .ןעלכיימש

 טקרעמַאב רעטסוש רעד ערעב .רעטכעלעג רענדָאמ ַא .ןעבַאֿפ

 ירעדנואוו ענייז ןעלהעצרעד וצ ףיוא טינ טרעה רע .טינ סָאד

 .רערעדנַא רעד ןופ רעניד'ארומ זיא השעמ ןייא .תוישעמ עכיל

 רהיא ? סערעשטש ןוא גָאט זיב ןעסעזעגּפָא רימ ןענעז ױזַא טא

 .ןליפא רעשטש ןייא --- ןעגָאז טלָאז

 "סוש רעד ערעב טגָאז -- ! רעכַאמ-ףושיכ ַא טנעז רהיא ---

 טדָאטש ןיא סױרַא טהעג רע ןוא .והילא רעדורב ןיימ וצ רעט

 םהיא ייב ןעבָאה רימ ױזַא יוװ ,םישודח ןָא ךיז טלהעצרעד ןוא

 רע .טכַאנ ןייא ןיא סערעשטש עֵלַא ןעבירטעצ ךורּפש ַא טימ

 והילא רעדורב ןיימ יױזַא יו ,ןעהעזעג ןיילַא טָאה רע זַא ,טרעווש

 -ַאנ יד ןופ םערעשטש יד סיױרַא ןענעז ,טעשטּפעשעג סיּפע טָאה

 ךייס םוצ ,ןיהַא ,ּפָארַא-גרַאב ןעפיול טזָאלעג ךיז ןעבָאה ןוא סער

 טסייוו רע .רעטייוו קעװַא ןוא ךייט םעד ןעמואוושעגרעבירַא ,וצ

 0 ...ןיהואוו טינ

 .ד

 וצ לָאמ עלַא ןעמ טמוק יוזַא -- ? זיימ ןעמ טביירט ָאד ---

 זייז חירטמ ךיז ןעלָאז רימ ,זנוא טפור עמ ןוא סעיינ ַא טימ זנוא

 .יךורּפש רעזנוא טימ זיימ יר ןעבײרטסױרַא ןעמוק

 רע .שטנעמ רע'תמא ןייֵא רעבָא זיא והילא רעדורב ןיימ

 זיימ רע טביירט ןעביירט זַא ,טגָאז רע ."םיניגיל , טנייפ טָאה

 קעשארּפ ַא טָאה רע .קעשָארּפ ַא טימ רָאנ ,ךורּפש ןייק טימ טינ

 .ךיז ייז ןעפיולעצ ,םהיא ןעקעמשרעד זייט יד זַא סָאװ ,ןעכלעזַא

 יבַא ,רהֶאי ץרַאװש ַא ןייז זָאל ,קעשָארּפ ַא ןייז זָאֿפ --

 סָאד טעװ לעיפיוו ...! זיימ יד ןעבײרטסױרַא רימ טלָאז רהיא

 | | ? ןעטסָאק
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 טימ טעפוטעג ,ייז ףיוא טפייפעג ,ןעבירטעג ייז רע טָאה ןעטייוו
 זעפלָאהעג טשינ טָאה סע ! שיק-שיקישיקישיק : ןעגירשעג ,סיפ יד
 -יטש א ןופ עטיּפָאק ַא ןָאהטענ ףרָאוװ ַא ייז טָאה רע .ךַאז !ייק
 .סרעייז ןָאהטעג ןוא םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא ייז ןעבָאה ,לעװ
 / ןענעז .ץאק יד םינּפ ןיא ןָאהטעג ץימש א ייז רע טָאה םעדכָאג
 .ןעסעגעגפיוא ךיוא יז ןעבָאה ןוא ץַאק רעד ףיוא ןעלַאפעגנָא ייז
 שטנעמ ַא זַא רָאנ ,ןעביולג טלָאװעג טשינ םהיא טָאה רענייק
 | ! טרעווש

 ןיימ םהיא וצ טנָאז --- ,טכַאנ ןייא ףיוא טשרָאק ךימ טזָאל ---
 ! סערעשטש עֶלַא ןעבײרטסױרַא ךייַא ךיא ?לעװ --- ,והילא רעדורב

 -סוש רעד ערעב טגָאז -- !דובכ ןעטסערג ן'טימ ,ךֶא --
 ...!קנַאר א ןענָאז ךָאנ ךייֵא לעוו ךיא -- .רעט

 ,ג

 -סוש םעד ערעב ייב ןעסעזענסיוא רימ ןענעז טכַאנ עצנַאג א
 ערעסָאװ ,ְךַא .זנוא טימ ןעסעזעג ךיוא ןיא ןייֵלַא ערעב .רעט
 רעד ןופ טלהעצרעד רע !ןָא ךיז םלהצרעד רע תוישעמ ענעש
 רע .(טַאדלָאס רעטנעידעגסיוא ןייַא זיא רע) המחלמ רעשיקרעט
 טָאה ."ענוועלּפ , טסייה עס סָאװ ,טרָא ןייַא ַאזַא ןיא ןעוועג זיא
 ַא לעיפיוו ,טסייוו רהיא ,ןעטַאמרַאה טימ ןעסָאשעג טרָאד ןעמ
 ןיאא ?יוק ןייא זַא ,רעשמ ךיז טייז ? סיורג יד טלַאה טַאמרַאה
 סיורַא יז טפרַאװ ןעפרַאװ ןוא ,בוטש רעצנַאג רעד ןופ רעסערג
 -וצ רהיא טנעז .ןעליוק עכלעזַא דנעזיוט רשפא םונימ ַא ןיא
 דרעוו עמ זַא ,ױזַא יז טיירש ,טחילפ יז זַא ,ליוק יד ? ןעדעירפ
 -רעידד ױזַא --- ךָאו רעד ףיוא ןענַאטשעג רע זיא לָאמנייא .,ביוט
 ןוא ,קַאנק ַא רע טרעהרעד םיצולּפ .רעטסוש רעד ערעב טלהעצ
 זיב ,םהיא סָאד טגנָארט ךיוה ,ןעטפול רעד ןיא םהיא טנָארט עס
 -יוט ףיוא ליוק יד ךיז טסיירעצ טרָאד ןוא ,ערַאמח רעד רעכירַא
 ףיוא ןעלַאפעג ןיא רע סָאװ ,רע טגָאז ,קילג ַא .ךעלקיטש דנעז
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 טּפַאחעג טשינ .ןעטָארעג טינ זנוא זיא טכַאנ עטשרע יד

 ַא זיא'ס זַא ,וליפא טנָאז והילא רעדורב ןיימ !וליפא זיומ ןייא

 ,קעשָארּפ םעד טקעמשרעד ןעבָאה ,רע טגָאז ,זיימ יד .ןמיס רעטוג

 ןוא ּפָאק ן'טימ טהערד רעדניבנייַא רעד .ןעפָאלעצ ךיז ייז ןענעז

 "טסעדנופ .טשינ טביולג רע ,םינּפַא פי? ןייא טימ טלעכיימש

 .זיימ ןעביירטרַאפ רימ זַא ,טדָאטש ןיא גנַאלק א סױרַא זיא ,ןענעוו

 זיא יז .יסעּפ הנכש רעזנוא ןופ ןעמונעג ךיז טָאה גנַאלק רעד

 רעצנַאג רעד רעביא טקױּפעצ טָאה ןוא קרַאמ ןיא הירפ ץנַאנ קעווַא

 רענייק טביירטרַאפ ,זיימ ןעביירטרַאפ רימ יװ ױזַא זַא} ,טדָאטש

 םָאה סַאװק ן'טימ רעהירפ ,ןעמָאנ ַא טכאמעג זנוא טָאה יז ."טינ

 יז טָאה םעדכַאנ .טדָאטש רעצנַאג רעד רעביא טקױּפעג ךיוא יז

 .טלעוו יד ךיז טקע עס סָאװ ,טניט אזַא ןעכַאמ רימ זַא ,טקיוּפעגסױא

 ןייק טינ ףרַאד רענייק זַא ,ןעקוּפ רהיא ןעפלָאהעג רעבָא טָאה סָאװ

 ןַאהרַאפ ןענעז זיימ .טניט סָאװ ,סָאד טשינ זיא זיימ ? טנימ

 .ץַאק ַא טָאה תיבה-לעב רעדעי .בוטש רעדעי ןיא טעמכ ,םוטעמוא

 -עשטש טרפבו ? זיימ לעיפ ױזַא ןענעק ץַאק ןייא טפלעה סָאװ רָאנ

 ,הרבס ַא .רעגיירג םעד ןמה יװ ,ץַאק א ןערעה סערעשטש !סער

 םגָאז יױזַא .ארומ ךיוא ןיילַא ץַאק ַא טָאה סערעשטש רַאפ זַא

 עכלעזַא סערעשטש ןופ ןָא ךיז טלהעצרעד רע .רעטסוש רעד ערעב

 לעקיטש ַא רַאפ וליפא םהיא טלַאה עמ !קערש ַא זַא ,תוישעמ

 סָאד ןיא ,תמא בלַאה רָאנ זיא'ס זַא ,ןייז זָאל רָאנ .םזנמ-לעב

 -םיוא םהיא ייב ןעבָאה סערעשטש יד זַא ,טנָאז רע .,ןעש ךיוא

 ,תועובש עכלעזַא טימ טרעװש רע .לעוויטש עיינ רֶאַּפ ַא ןעסענעג

 -עג ןילַא טָאה רע זַא ,טגָאז רע ,דמושמ ַא ןעביופג געמ עמ זַא

 סערָאנ ערעייז ןופ סױרַא ןענעז סערעשטש עסיורג ייווצ יו ,ןעהעז

 -ייב .לעוויטש רַאּפ ַא ןעסעגענפיוא ןעגיוא ענייז רַאפ ןעבָאה ןוא

 --- טַאהעג ארומ רע טָאה טנעהָאנ ןהענוצ .ןעזעוועג סָאד זיא טכַאנ

 -רעד ןופ .סיורג יד ךעלבלעק יו ,סערעשטש עניד'ארומ ייווצ
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 זַא ,טנייפ טָאה רע .והילא רעדורב ןיימ רימ וצ טגָאז ױזַא
 ךיא .טייברַא רעטכער רעד ייב עמַאס תוישק םהיא טנערפ עמ
 ָאד זיא ,קעשארּפ ןעטיור םעד ץוח זַא ,העז ךיא .גייווש ןוא קוק
 ףרַאד עמ רָאנ .ןיימ וצ טוג ךיוא .קעשָארּפ ַא ךַאנ םהיא ייב }

 ! טיהעג םעד טימ ןייז

 טרעדנוה רשפא והילא רעדורב ןיימ טגָאז -- ! תומח-מס --
 לָאז ךיא ,רימ --- רקיע רעד .רימ ןוא ןץ'הכרב ,ןעמַאמ רעד לָאמ
  םס זיא'ס --- ןערהירוצ טינ םעד וצ הלילח ךימ

 הנכש רעזנוא ףיוא טכַאמעג רימ ןעבָאה בורּפ עטשרע יד
 רהוא .רועיש א ןהֶא ןיימ ךיז ןעטלַאה טרָאד .זיימ ס'יסעּפ
 ןעמ טפור השמ .רעדניבנייַא ןייֵא זיא ןַאמ רהיא זַא ,ךָאד טסייוו
 ןיימ .םירפס טימ בוטש עלופ ַא םהיא ייב ןיא דימת .םהיא
 ןיא םָאַּפ .ּפַאּפ יוװ ,םירפס ױזַא טיִנ ןוא .םירפס בעיל ןעבָאה
 ןעסע ּפַאּפ םעד בעילוצ .םירפפ םעד טימ טּפעלק עמ סָאװ ,סָאד
 -ונַא .סנערָאש עסיורג ןָא םהיא ןעוהט .ךיוא םירפפ ןיוש ייז
 -פעגָאּפש ַא .רוזחמ ַא טרעכעלעגכרוד םהיא ייז ןעבָאה ןעטלעמ
 -עג תויתוא עסיורג טימ זיא'ס ואוו ,טרָאד עמַאס .רוזחמ םעיינ
 -וצ ?עסיב ַא סָאד ךיז ןעבָאה יז ,"ךלמח , רעד טקורדעגּפָא ןעוו
 -עק עטשרעביוא סָאד רָאנ טזָאלעגרעביא ! "ךלמח , םוצ טּפַאחעג
 .ד"מל םעד ןופ לעּפ

 : טנָאז רע .טשינ ליוו רעדניבנייַא רעד  .רעדניבנייַא ם'ייב והילא רעדורב ןיימ ךיז טעב -- !טכַאנ ןייא ףיוא ךימ טזָאל ---
 .םירפס יד ןערחיפרעביא טינ רימ טסלָאז ,ארומ בָאה ךיא --
 --- ? םירפס יד ןערהיפרעביא ךייא ךיא פעוו סָאװ טימ --

 | .והילא רעדורב ןיימ םהיא טגערפ
 .,םירפס עדמערפ זיא'ס .ארומ בָאה ךיא רָאנ ,סָאװ טימ טינ ןיֵלַא סייוו ךיא --
 ,טכַאנ ןייא ףיוא ןעזָאלוצ זנוא לָאז רע ,ט'לעוּפ'עג םיוק ! רעדניבנייַא ןייא טימ טרער טהעג ,ונ
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 -- ? טנייה זנוא ייב טהעג סע הרדס א רַאפ סָאװ ,רהיא טסייוו

 סָאד טנערעלעג ךָאו עצנאנ ַא טָאה והילא רעדורב ןיימ ! זיימ
 ."טרעדנוה --- לעבור ַא רַאפ , ,טלענ םעד ךרוד טכַאמ עמ סָאוװ ,ךוב

 ,זיימ ןעבײרטסױרַא ,רע טגָאז ,טנערעלעגנסיוא ןיוש ךיז טָאה רע

 ןָאל .ךיא סערעשטש  ,ןעטייקסואימ ערעדנַא ןוא סענַאקַאראט

 טביילב ױזַא --- קעשָארּפ ןייז טימ ץיגרע ןעזָאלניײרַא רָאנ םהיא ןעמ

 ָאטשינ .קעװַא ןע'רנּפ ךס ַא .ךיז ןעפיולעצ ייז .זיומ ןייא טשינ

 .טינ ךיא סייוו -- סָאד טכַאמ רע ױזַא יו { ןיימ ןייק רחעמ
 רעטייוו ,רע ןוא ךוב סָאד רָאנ סייוו דוס ם'נופ  ,דוס ַא זיא'ס

 -ָארּפ םעד .ענעשעק-םעזוב ןיא רע טלַאה ךוב סָאד .טינ רענייק

 ,ןיד ןעבירעצ ןוא ךילטיור זיא קעשָארּפ רעד .רעיּפַאּפ ַא ןיא קעש

 ,"יצירעמעש , סע ךיז טפור ןעפור .קאבאט-קעמש יו

 ? יצירעמעש סָאד טסייה סָאװ --

 .רעפעפ רעשיקרעט ---
 ? רךעפעפ רעשיקרעט סָאד טסייה סָאװ --

 ייב וד טסעוו ,?סָאד-טסײה-סָאװ , ַא ןעבעג ריד ?עוװ ךיא ---
 ! ריט יד ּפָאק ן'טימ ןענעפע רימ
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 ןענעז ןערָאװעג ןעפָאלשנַא .ןעסכָא יד יו ,טעװערָאהעגנָא ךיז רימ

 םימ עמַאמ יד זנוא טָאה טקעוװעגפיוא .עטע'גרה'עג יד יוװ ,רימ

 :ןייוועג ַא

 ! טלעוו ןיימ זיא העוו ןוא ןערָאװעג ךיא ןיב טרעטסניפרַאפ ---

 ...? ךייט ן'טימ סעכלעזַא ןָאהטעג רהיא טָאה סָאװ

 -עג ךילקילנמוא ןעבָאה רימ זַא ,טלעטשעגסיױרַא ךיז טָאה סע

 וצ ואו טינ ןעבָאה סנירעשעװ יד :טדָאטש עצנַאג ַא טכַאמ

 יר ןעקנירטוצנָא ואוו טינ ןעבָאה תולגע-ילעב יד .טערג ןעשַאוװ

 ןעמענפיונוצ ךיז ייז ןעלעוו טָא . . . רערהיפ-רעסַאװ יד .דרעפ

 ױזַא .זנוא טימ ןענעכער ךיז ןעמוק ןעלעוו ןוא םענייאניא עלַא

 יז ףױא ןעליוו רעבָא ריס .הרושב ַא עמַאמ יד ןָא זנוא טגָאז

 סרערהיפרעסַאװ ױזַא יו ,ןעהעז טינ ןעליוו רימ .ןעטרַאװ טינ

 ןעמענ והילא רעדורב ןיימ ןוא ךיא .ןענעכער זנוא טימ ךיז ןעלעוו

 .יניּפ רבח ַא םענייז וצ שרַאמ -- ןוא סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד

 ...1 ןעפרַאדַאב ייז זַא ,ןעכוז זנוא ייז ןעזָאל טרָאד ---

 ,טנַאה ַא רַאפ ךימ טמענ ,והילא רעדורב ןיימ רימ טגָאז ױזַא

 .יניּפ רבח ןייז וצ ,ּפָארַא-גרַאב דניוושעג ןוא ךינ ךיז ןעזָאֿל רימ ןוא

 ןעכַאמ טנַאקַאב לָאמַא ךייַא ךיא לעװ ,ןעהעז ךיז ןעלעוו ריס זַא

 טלָאז רהיא ,יאדכ זיא'ס .יניּפ רבח ס'והילא רעדורב ןיימ טימ

 .ןעקנַאדעג עטונג ךיז ןיא ךיוא טָאה רע :; ןענעקַאב םהיא טימ ְךיִז
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 .ב

 ןיימ רימ וצ טכַאמ --- .רענילק ןייז ןיוש ךיא לעוװו טציא --
 ּםִא רימ ןעגָארט ױזַא ,טכַאנ ןערעוװו רָאנ זָאל --- .והילא רעדורב
 ,ךייט םוצ רעשעלפ יד

 רענילק ךָאנ ןייז ןָאק סָאװ !דיא ַא ןיב ךיא יװ ,טכערעג
 -דוקסַאּפה ?כ ןיירַא ךייט ןיא ןעמ טסיג יַאס יװ יַאס . ? ןופרעד
 טרָאד ,דרעפ ןעמ טדָאב טרָאד ,טערג ןעמ טשַאו טרָאד ! סעווטס
 .ןתוחמ רעטנעהָאנ ַא ךייס ן'טימ ןיב ךיא םיריזח ךיז ןעקסָאילַאּפ
 .שיפ ןעטרָאד ּפַאח ךיא יו ,ןעבירשַאב לָאמַא ןיוש ךייַא בָאה ךיא
 טקוקעגסורַא בָאה ךיא יו ,ןהעטש'רַאֿפ טכיול רהיא טעוװ ןופרעד
 רָאנ ןיא סע .,ךייט םוצ ןהעג ןעלעוו רימ ןעוו ,טונימ רעד ףיוא
 רעשעלפ טימ ןעשיוק עלופ טקַאּפעגנָא רימ ןעבָאה ,טכַאנ ןערָאװענ
 -ּפִא ,טניט יד ןעסָאגעגסױא .ךייט םוצ ייז ןענָארט ןעמונעג ןוא
 ֿלָאמ א רעדעיװ ןעמונעגנָא ןוא םייהַא רעשעלפ עגידעל יד ןעגָארטעג
 ךיא .טייברַאעג ױזַא רימ ןעבָאה טכַאנ עצנַאג ַא ,רעשעלפ עלופ
 טלעטש .טכַאנ עכיליירפ עטוג אזַא טַאהעג טשינ גנַאל ןיוש בָאה
 -עטשעגסיוא זיא לעמיה רעד .טפָאלש טדָאטש יד :רָאפ ךייַא
 -פיטש ןיא'ס .ןײרַא ?עכייט ןיא ּפָארַא-טניײש הנבל יד .טנער
 ,חס5פ ךָאנ טמוק ,לעכייט נידעבעל ַא ןיא לעכייט סָאד .היחמ
 ,ןָא ךיז טזָאלב ! םישעמ סָאד טײברַא ,זייא סָאד טהעגעצ סע זַא
 ,רענעלק סָאד דרעוו רעטייוו סָאװ  .ךיז טסינעצ ןוא ךיז טײרּפשעצ
 "נא רָאג סָאד דרעוװו רעמוז ףוס םוצ רעגישטַאלּפ ןוא רעלעמש
 עטָאלב ןיא ָאנד ן'פיוא רעצימע ,פעמירד ַא טּפַאח סע ןעגיווש
 רענעי ןופ ּפִא ךיז ןעפור סעקבַאשז רַאּפ ַא ,פוב-לוב-לוב :טכַאמ
 טנָאק רהיא ! ךייט ןייק טינ ,ןויזב א זיא'ס !ַאורקיַאורק : םייז
 ,גערב וצ גערב ןופ סופוצ ןהעגרעביא םהיא ןָאק ךיא זַא ,ןהעטשרַאפ
 ! ןעזיוה יד ןָאהטעגסױא טשינ

 .רעסערג לעסיב א ןערָאװעג ?עכייט סָאד זיא טניט רעזנוא ןופ
 ןעבָאה רעבָא רַאפרעד !טניט שַאלפ רנעזיוט רשפא ,טייקגיניילק א
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 םנייוורַאפ זיא עמַאמ ןיימ .ךיג ףיוא ןָא ךיז והט ןוא ףיוא ךימ

 ןיא זיא הכרב ןירעגעווש ןיימ .(? טנייוװרַאפ טינ יז זיא ןעוו)

 טהעטש והילא רעדורב ןיימ ןוא .(? סעכ ןיא טינ יז זיא ןעוו) סעכ

 סָאװ .סיוא םהיא קלעמ שטָאה ,ּפָארַא ּפָאק םעד ,בוטש ןעטימ ןיא

 ערעזנוא ! תוישעמ עכילטע רָאנ ,השעמ ןייא טינ ? השעמ יד זיא

 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,הירפ רעד ןיא ןענַאטשעגּפױא ןענעז םינכש

 "עגּפָא ןעמ טָאה םענייא .טעליוקעג ייז טָאה עמ --- הנותח ַא

 ןעמ טָאה ןערעדנַא םעד .טניט טימ טנַאװ עצנאנ יד טצירּפש

 טָאה רעטירד רעד ,ןַאקרַאּפ םעיינ א ,ןַאקרַאּפ םעד ןעסָאנענּפָא

 ,ץרַאװש טכַאמעג םהיא ייז ןעמ טָאה ,ןעגעיצ עסייוו ייווצ טַאהעג

 ,ןעדיילרעד וצ ןעוועג ךָאנ טלָאװ ץלַא סָאד .ןענעקרעד וצ טשינ

 ,ןעקָאז עסייוו ,ןעקאז רַאּפ עיינ ַא ,ןעקָאז ס'טחוש םעד טינ ןעוו

 ,ןַאקרַאּפ ן'פיוא הנכש רעזנוא ייב ןעגנָאהעגסיױא עק'טחוש יד טָאה

 יז ,ןעטעבעג יז טָאה רעצימע .לת ַא טכַאמעג ייז ןופ ןעמ טָאה

 טָאה עמַאמ יד .ןַאקרַאּפ ןעדמערפ ַא ףיוא ןעקָאז ןעגנעהסיוא לָאז

 .ליטש ןייז ?ָאז'ס יבַא ,ןעקָאז עיינ רֶאּפ ַא ןעפיוקּפָא טנַאזעגוצ רהיא

 זיא'ס ?ןַאקרַאּפ ן'טימ ?טטנַאװ רעד טימ ןייז טעװ עשז סָאװ

 הליחמ ןעלָאז הכרב ןירעגעווש ןיימ טימ עמַאמ ןיימ זַא ,ןעבילבעג

 םהייל רעסייוו טימ ןוא ךעלטשרעב ייווצ טימ ןעלעטשקעװַא ךיז

 .ןעקעלפ יר ןערימשרַאפ ןוא

 עכילרהע ףיוא ןעפָארטעגנָא טָאה רהיא סָאװ ,קילג רעיא ---

 םעד השנמ ףיוא טניט רעייַא טימ טפערט רהיא ןעוו  .םינכש

 ףימ טָאג ַא רַאפ סָאװ טסואוועג רהיא טלָאװ ,ןעטרָאג ס'אפור

 ! ןעבָאה

 .ןעמַאמ ןיימ וצ יסעּפ הנכש רעזנוא טגָאז ױזַא

 ךיוא ןעמ ףרַאדַאב לזמד-םילש וצ 4? רהיא טניימ עשז סָאװ --

 .רימ ףיוא טקוק ןוא עמַאמ יד רהיא טרעפטנע -- !?זמ ןעבָאה

 ..4 רענײטשַא ,יז טניימ סָאװ
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 | ! ךוילּפ --- ן'הרג -הלעמ ןוא חנבל רעד ןעגעקַא ןעניל ןעגעוצ ייווצ .! ךויָלּפ -- ןַאק -רַאּפ ס'נכש םעד ! ךוילּפ -- טנַאװ ס'הנכש רעד ..טרָא רעדנַא ןייַא רימ ייב טָאה שאלפ ערעי .טרָא שירפ ַא לָאמ עלא סיוא ךוז ךיא .םהיא גלָאפ ךיא ןוא ,והילא רעדורב ןיימ רימ וצ טנָאז ױזַא .טרָא ןייא ףיוא רדסכ ןעסיג טשינ ףרַאד עמ .ךייט א דרעװו טרָא ןייא ףיוא ןעסיג ןופ .סױרַא ןעסיורד ןיא ךוילּפ ןוא --- שַאלפ א ךָאנ שַאלפ ַא סױרַאןעגָארט רימ ןוא ,והילא רעדורב ןיימ טנָאז ױזַא ...! רהיא ךָאנ טקישעג טָאה עמ .ָאד יז זיא טציא
 | ...| טָאג !טָאג ,יוא --- ; ץכערק א טימ סיוא יז טזָאל טונימ עלַא ...1 טָאג טימ ס סָאר יז טרער ןעמעוו טימ- .תורצ עסיורג ערהיא טלהעצרעד יז ,לעסיב א סיוא ךיז יז ט'הנעט טכַאנ עלַא .רהיא ייב עכט אזא | .ןיילא ךיז וצ טדער ןוא טצכערק ןוא טצפיז ,רעגניפ יד טקַאנק יז יװ ,גידנעטש יז רעה ךיא .טינ ֿלָאמנייק ,ךיז טכַאד ,טפָאלש יז .טינ ךָאנ טפָאלש עמַאמ יד ...? רעטוצ-טינ ַא רשפא טירט עליטש ךיז ןערעה רהיט טייז רענעי ףיוא זיוה ןיא .טלעמירדעג ןוא טמערַאװו -עג רָאנ ךיז יז טלָאװ טכַאנ יו גָאט : ןירעפעּפ עסיורג ַא .ץַאק רעד ןופ ןעקורמ א ךיז טרעה ןעוויוא ן'רעטנוא ןופ .ןוקרישט רעד ןערעה ךיז טוָאל סע .רעטסניפ ןוא ?יטש .ןעּפָאלש ןעהעג רימ ןוא ,והילא רעדורב ןיימ טגָאז -- ! גונעג לָאמ סגיטנייה ---

.3 

 עטנַאקַאב ײלרעלַא ןערעה ךיז ןעזָאל סע .אה"וה א ףָאלש ם'נופ רעה ןוא ,ררע רעד ףיוא ,רעגעלעג ןיימ ףיוא ךָאנ גיל ךיא
 פאה ְךיִא ...!טניט !ַאחא -- ןעטכענ ןעוועג זיא סָאװ ,ןענַאמ -רעד ךימ ליוװ ךיא .סױרַא ןעסיורד ןיא ךימ טפור .רעטסנעפ ן'כרוד ןעסירעגניירַא ךיז טָאה ןוז רעד ןופ ןייש יד .גָאט רעסיורג ןיוש זיא'ס -- ןעגיױא יד ףיוא ךיא ןעפע זייווכעלסיב .תולוק



 זא

 גנוצײלּפרַאפ-טניט רעד ןופ ןעשינעהעווכָאנ
 טארסט עסט סיי

 .א

 םוהט סָאװ ..תורצ ענייא ןיא םורָא-טהעג והילא רעדורנ ןיימ

 ? טניט רעד טימ ןעמ

 .עמַאמ יד םהיא טגָאז -- ?טניט לָאמַא רעדעיוװ ---

 ןיימ רהיא טרעפטנע --- ! טניט ןייק ןופ טשינ דער ךיא ---

 יד ןופ דער ךיא !טניט יד חור רעד טּפַאה --- .והילא רערורב

 ןעהעז ףרַאה עמ ! רעשעלפ יד ןיא לַאטיּפַאק ַא טגיל סע ! רעשעלפ

 ..1 טלעג ייז ןופ ןעכַאמ ןוא רעשעלפ יד ןעגידעלסיוא

 ףרַאד עמ זַא ,טביילב סע ןוא !טלעג רע טכַאמ גנידסלַא ןופ

 רָאנ זיא טכעלש !רהָאי עצרַאװש ידלַא וצ ןעסיגסיוא טניט יד

 זיא סע ?טניט ל?עיפ יוזַא סיוא ןעמ טסיג ןיהואוו :ךַאז ןייא

 ..! ןויזב ַא טושּפ

 -- .והילא רעדורב ןיימ טגָאז -- .ןעפלעה טינ ךיז טעוו סע ---

 ,רעטסניפ זיא טכַאנייב .טכַאנייב זיב ןעטרַאװדוצ ןעזומ טעוװ עמ

 .ןעהעז טינ רענייק טעװו

 יװ ,הנבל יד טנייש ,סיעכהלדוצ ףיוא .טכַאנ טבעלרעד םיוק

 .ןעטלַאהַאב ךיז יז טעװ ,ףרַאד עמ ןעו טלָאמעד .ןרעטנַאל ַא
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 גנוציילפרַאפ-טנימ רעד ןופ ןעשינעהעוװכָאנ
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 רעד השמ ,ןַאמ ס'הנכש רעזנוא טגָאזעג םהיא טָאה ױזַא

 ךייַא טָאה רע !רעדניבנייַא רעד טָא דיא רענדָאמ ַא .רעדניבנייַא

 ,ךיז טכַאד ,רע זיא ױזַא .ןעדנואוו יד ףיוא םענעי ןעצלַאז עבט ַא

 ךיז בעיל טָאה .קינדונ ַא לעסיב ַא רָאנ ,שטנעמ א ןופ השקשינ

 םהיא טָאה והילא רעדורב ןייפ .תרגרג רעד ןיא םענעי ןעסענייַא

 רעסעב לָאז רע זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה רע ! ןעבעגעג טוג רעבָא

 .תורצוי יד ןעטייברַאפ טינ לָאז רע ,ןייֵלַא ךיז ףיוא ןעבעג גנוטכא

 "נייַא רעד השמ ...םענייאניא החילס ַא טימ הדגה ַא ןעדניב טינ

 לָאמַא טָאה רע !טיידַאב ךָאטש רעד סָאװ ,ןיוש טסייוו רעדניב

 הדנה ַא .הלגעילעב ַא ןעדיא ַא ייב טײברַא ?עקיטש א ןעמונעג

 -ָארטעג ךיז טָאה .ןעדניבנייא ןעבענעג הלגע-לעב רעד םהיא טָאה

 -גײרַא רעדניבנייַא רעד טָאה ,תועט יּפ-לע :;קילגמוא ןייֵא ןעפ

 רעד .החילס רעדמערפ ַא ןופ קיטש ַא הדנה רעד ןיא ןעדנובעג

 "רעד םינכש יד ןעבָאה ,ןעּפַאח טינ רשפא ךיז טלָאװ הלגעזלעב

 הלגע-לעב רעד טָאה "םייונה לע ךתמח ךופש , טָאטשנָא זַא ,טרעה

 . המשנה; תוחילס ןופ ןוגינ ןעגידנענייוו ַא טימ סיוא-גניז ַא ןעבענעג

 ףיוא .רעטכעלעג סיורג א רהעז ןערָאװעג זיא'ס ..."ךלעּפ ףוגהו ךל

 -ניַא םעד ןכש רעזנוא וצ ןעמוקעג הלנע-לעב רעד ןיא ןעגרָאמ

 .ןעייווצ ףיוא ןעסיירעצ טלָאװעג םהיא טָאה ןוא רעדניב

 רהיא טָאה יאמל ? רימ וצ טַאהעג רהיא טָאה סָאװ ,ןלזנ ---

 ?החילס עגיד'צמח א הדנה רעניד'חסּפ ןיימ ןיא טקַאהעגניײרַא

 ..! ךיוב ןופ סעקשיק יד סױרַא ךייַא ךיא סייר טָא

 .חסּפ ןעכיליירפ ַא טלָאמעד טַאהעג ןעבָאה רימ ,ָאי

 ַא םימ ןירַא ןיב ךיא סָאװ ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה רָאנ

 ערעזנוא ֹוצ קירוצ םוא דלַאב ךימ רהעק ךיא .השעמ רעדמערפ

 .ןעטפעשעג ענעדלָאג
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 ,טניט לעסיב ַא טלָאװעג בָאה ךיא ---
 ? טניט וד טספרַאד לעיפיוו ---

 | .טניט עקיּפָאק ַא רַאפ רימ טיג ---
 ןעמעש טינ ךיז לָאז רע .ךיז רעסיוא זיא וחילא רעדורב ןיימ

 -ברוד רעהירפ לעּפָאק ןתח םעד טָא רע טלָאװ ,ןעמַאמ רעד רַאפ
 ךיז טלַאה רע .בוטש ןופ ןעפרָאװעגסױרַא םעדכָאנ ןוא טשטַאּפעג
 טינ טהעג סע .טניט עקיּפָאק ַא רַאפ ןָא םהיא טסיג ןוא ןייַא
 לעדיימ סָאד .,לעדיימ ַא ןירַא טמוק ,העש לעטרעפ ןייק קעװַא
 וצ טדער ןוא זָאנ יד רעגניפ ןטימ טעּפולַאק יז .טינ ךיא ןעק
 ; ןעמַאמ ןיימ

 ? טניט ןעמ טכַאמ ַאד --
 ? ןעד זיא סָאװ ,ָאי --
 רחיא רהיא טנָאק רעמָאט ,ןעטעבעג טָאה רעטסעווש יד --

 ןייק לעווירב ַא ןעביײרשקעװַא ףרַאד יז ?טניט לעסיב ַא ןעהייל
 .ןתח רהיא וצ עקירעמַא

 ָ? רעטסעווש ןייד זיא רעוו ---
 .ןירָאטהיינ יד היתב ---
 ! ערה"ןיע ןייק ! ןעסכַאװעגסיױא זיא יז יוװ ,רָאנ חעז ?ַא --

 ?וד טסָאה ?ערוטניט ַא .טנעקרעד טינרָאג ךיד בָאה ךיא
 טָאה רעטסעווש ןיימ ? ?לערוטניט ַא זנוא וצ טמוק יו -- = |
 סָאד ןעביירשנָא רָאנ טעװ יז ,ןעּפ ַא רהיא טָאה רעמַאט ,ןעטעבעג
 .ןעּפ ןוא טניט יד קירוצ ּפִא ךייַא יז טיג ,עקירעמַא ןייק לעווירב

 ןיא ןיא רע .שיט ם'ייב ָאטשינ זיא והילא רעדורב ןיימ
 טסייב ןוא ּפָארַא טקוק ,טירט עליטש טימ םורַא טהעג רע ,ריקלַא
 ,לענענ יד

1 

 ,טסָאה ?'טניט ?עיפ ױזַא טכַאמעגנָא ֹוד טסָאה סָאװ ---
 ןייז טעוו רעמָאט ,טניט טימ טלעוו יד ןעגרָאזרַאפ טלָאװעג ,םינּפַא
 ? טניט ףיוא רעגנוה ַא
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 ייב קעװַא ךימ לעטש ךיא .ןעטעב טינ גנַאֿל ןעמ ףרַאד ךימ

 ךיז טלעטש סע רעוו ; ןעמ טנָאז סָאװ ,וצ ךיז רעה ןוא ריט רעד

 ,העש עבלַאה א ןעגעקַא ןענַאטשעגּפָא .טדער עמ סָאװ ןוא ּפָא

 וצ"טהעג והילא רעדורב ןיימ .בוטש ןיא קירוצ ןיירַא ךיא םוק

 :ליטש ךימ טגערפ ןוא רימ וצ

 ?ונ ---
 ?ונ סָאװ ---

 ? טגָאזעג ייז ןעבָאה סָאװ ---

 ? רעוו ---

 .ויברַאפ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ןעשטנעמ יד ---

 .ןעבירשעגנָא ןעש זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןעבָאה ייז ---

 ? טשינרָאג רהעמ ןוא ---

 .טשינרָאנ רהעמ ---

 עמַאמ יד ?רע טצפיז סָאװ .טצפיז והילא רעדורב ןיימ

 | .עבלעז סָאד ךיוא םהיא טנערפ

 ןיא .ּפַאק ַא סיוא טרַאװ ? עלערַאנ ,וד טסצפיז סָאװ ---

 ? הרוחס עצנַאג יד ןערעוו טפיוקרַאפסיױא לָאז ,וד טסליוו ,גָאט ןייא

 רעדורב ןיימס רהיא טגָאז -- ...? קעטַאשטעּפ ַא שטָאח ---

 .זלַאה ןיא ןערערט טימ והילא

 ןיימ ,סיוא טרַאװ .ריד ךיא גָאז ,רַאנ רעסיורג ַא טזיב ---

 .ךיוא קעטַאשטעּפ ַא ןעבָאה ,םשה הצרי םא ,טסעוו וד ,דניק

 ריס .שיט םוצ טיירג ןוא עמַאמ יד םהיא וצ טגָאז ױזַא

 רעיפ עלַא ףיונוצ ךיז ןערַאּפש רימ .ןעסע ןעהעג ןוא ךיז ןעשאוו

 .תונכס -- בוטש ןיא גנע ןיא רעשעלפ יד רעביא ,םענייאניא

 .לע'רוחב ַא ןיירַא טפיופ ,איצומה טכַאמענ ןעבָאה רימ סָאװ-רָאנ

 "ָאק .םהיא ןעק ךיא .ןתח ַא ןיוש זיא רע .לע'רוחב עװַאקיצ ַא

 יקסמַאד ַא .רעדיינש ַא זיא רענייז עטַאט רעד .רע טסייה לעּפ

 .רעדיינש

 ? םידחאל טניט ךיז טפיוקרַאּפ ָאד ---

 ? ןעד זיא סָאװ ,ָאי ---
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 טפיוקעג בָאה ךיא ?רעשעלפ , : רעביירש רעד לערוי םהיא טנָאז
 - ,ןהעגסיוא טעוו'ס זיב ,ןעבָאה ןוא ןעבָאה ךיא לע ,טניט שַאלפ ַא
 ! טפעשעג ַא ריד וד טסָאה טָא ..."שַאלפ ַא ךָאנ ןעפיוק ךיא לעוו
 טהעג טניט ףיוא ןַא ,טגָאזעג רע טָאה רעהירפ ! ןָאק קורעביירש ַא
 ,טניט שַאלפ ַא רע טפיוק טציא ; ןענעמראפ ַא קעװַא םהיא ייב
 ךאכענ זיא והילא רעדורב ןיימ ...! ןעבָאה ןוא ןעבָאה רע טעוװ
 פעיפ ױזַא טימ ןוחט רע לָאז סָאװ ,טינ טסייוו רע .שטנעמ סיוא
 טינ רע טפיוקרַאפ םידחאל זַא ,טנָאזעג רע טָאה רעהירפ ? טניט
 טעוװ רע .ןערָאװעג רעסעב רע זיא טציא .טרוה רָאנ ,טניט ןייק
 ןיוש טלָאװ ךיא .םידחאל ןעפיוקרַאפ ,רע טגָאז ,ןעביוהנָא ןיוש
 ? "םידחאל , טסייה סָאװ ,ןעסיוו ןייז ןלעב ַא

 .ןעכרָאה סָאד טגעמ רהיא .טסייה "םידחאל, סָאװ טָא

 יה

 ןעסיורג ַא ןעגָארט וצ טכַארבעג טָאה והילא רעדורב ןיימ
 טימ ןעבירשעגנָא ןוא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע .רעיּפַאּפ ןעגיוב
 ; תויתוא-רודפ עסיורג

 םרוה טנימ ןעמ טפיוקרַאפ ָאד
 .לעוול ָאוו ןוא טוג םיד ח א ל ןוא

 ןעוועג ןענעז "לעװלָאװ , ןוא "םידחאל, רעטרעוו ייווצ יד
 .ןעגיוב ןעצנַאג םעד טעמכ ןעמונרַאפ ןעבָאה ייז זַא ,סיורג ױזַא
 סָאד רע טָאה ,טנעקירטעגסיוא ךיז טָאה ענעבירשעגנא סָאד זַא
 .טייז רענעי ןופ ריחט רעד ףיוא זנוא ייב ןעגנַאהעגסיױא רעיּפַאּפ
 טלעטשעגּפָא ךיז ןעבָאה ןוא ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ןעשטנעמ ךס ַא
 רעדורב ןיימ .רעטסנעפ ן'כרוד ןעהעזענ סע בָאה ךיא .ןעקוק
 ַא .רעגניפ יד טכערב ןוא ןיירַא רעטסנעפ ןיא ךיוא םקוק והילא
 : רימ וצ טכַאמ רע .ןעגָארטעצ זיא רע זַא ,ןמיס

 יב קעװַא ךיז לעטש ,ענטסימוא העג ? סָאװ וד טסייוו ---
 ? ןעמ טגָאז סָאװ ,וצ ךיז רעה ןוא ריט רעד
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 רענדָאמ ַא ייווצ יד ןעשיווצ רָאפ טמוק סע ןוא ,והילא רעדורב

 : טרָאװ ייב טרָאוװ סעומש םעד ָאד רעביא ךייַא בעג ךיא .,סעומש

 ? ןעקָארשרעד ױזַא ךיז רהיא טָאה סָאװו :והילא

 ? רעשעלפ יד ןיא ריד ייב זיא סָאװ :רעדניבנייַא

 !ןייו ?ןייז לָאז סָאװ :והילכא

 ! טניט ךָאד'ס ? ןייוו רעסָאװ :רעדניבנייַא

 ?רהיא טגערפ עשז סָאװ טניה :והיכ א

 לעיפ ױזַא טימ ןוהט וד וטסעוו סָאװ :רעדניבנייַא

 ? טניט
 .ןעקנרט :והיכ א

 םסעוו .סעװָאטַאק ןהֶא ןיימ ךיא ןינ :רעדניבניי ַא

 ? ךיוא םידחא? ןעפיוקרַאפ

 לע ,ןעפיוקרַאפ זַא ? רענענושמ ַא ,ךיא ןיב סָאװ :והילא

 .רעשעלפ גיצפופ ,רעשעלפ גיצנַאװצ ,רעשעלפ ןהעצ ןעפיוקרַאפ ךיא

 ? "טרוה , טסייה סָאװ ,טסייוו רהיא ."טרוח, ןעפורעגנָא דרעוו סָאד

 ןעמעו .טרוה טסייה סָאװ ,סייו ךיא :רעדניבניי ַא

 ? ןעפיוקרַאפ וד טסעוו
 !בר םעד ?ןעמעװ :והילא

 ןעמוקעג .רעמערק יד וצ קעװַא-טהעג והילא רעדורב ןיימ ןוא

 -עלפ א ןעננערב ךיז רע טסייה ,קינווָאטרוה ןעסיורג ַא ,םענייא וצ

 ַא טכַארבעג רע טָאה ןערעדנַא םעד .,ןעקוקנָא סע ?יוו רע ,לעש

 זיא'ס לייוו ,ןײרַא טנעה יד ןיא ןעמענ טינ רע ליוו ,טניט שַאלפ

 ןעש ַא ,רע טגָאז ,ןייז ףרַאד ?עשעלפ ן'פיוא .?עטיווק ַא ןהֶא

 ךיא, :והילא רעדורב ןיימ םהיא טגָאז .עקצַאצ ַא טימ לעטיווק

 :םהיא רע טרעפטנע ."טניט ךַאמ ךיא ,סעקצַאצ ןייק טינ ךַאמ

 לעדוי וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז רע טָאה ."דייהרעטנוזעג טכַאמ,

 סיּפע טגָאזעג רעביירש רעד לעדוי םהיא טָאה .רעביירש םעד

 טפיוקעגנָא ךיז ,רע טגָאז ,ןיוש טָאה רע .טרָאװ סואימ ַא רהעז

 רעדורב ןיימ םהיא טנערפ .רעמוז ןעצנַאג ַא ףיוא טניט טימ

 "? טלערנַאהעגנייַא סָאד רהיא טָאה טניט רעשעלפ לעיפיוו , : והילא
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 עמַאמ יד קעװַא טפור ןוא סעכ ןיא רע דרעוו ,רעטכעלעג ַא סיוא
 ןוא ,רעשעלפ ןעפיוק קעװַא טהעג עמַאמ יד .דוס ןעבלעז ן'פיוא
 ,ךיז טהעטשרַאפ .,ןיירַא סַָאפ ןיא רעסַאװ ןעסיג ךיז ןעמענ ריס
 טוהט רעסַאװ רעמע ןעדעי ךָאנ = .זייווכעלסיב -- לָאמ ַא טימ טיג
 "! גננעג , :ןיילַא ךיז וצ גָאז ַא ןוא טנַאה יד ףיוא-ביוה ַא רע
 -ביירש ַא ןוא סָאפ ןיא ןעּפ יד ןייַא-קנוט ַא רע טוהט םעדכָאנ
 ; ןיילַא ךיז וצ גָאז ַא ןוא ןיירַא רעיּפַאּפ ןעסייוו ןיא ןיירא

 ! טביירש עס --

 ַא טימ ןהעג וצ טמוק עמַאמ יד זיב ,לָאמ עבילטע ױזַא ןוא
 רעד וצ רעדעיוו ךיז ןעמענ רימ .רעשעלפ טרָאּפסנַארט םעיינ
 ךימ זיב .שַאלפ ןיא סָאפ ןופ טניט ןעסינ : טײברַא רעגירעהירפ
 ,רעשעלפ ןהֶא רעדעיוװ ןעביילב

 -עווש ןיימ גָאז ַא טוחט -- ? רועיש רעד זיא ןעכַאװ זיב ---
 | .הכרב ןירעג

 רעדורב ןיימ ןוא ,עמַאמ יד טכַאמ -- ! טינ ערחדןיע ןייק ---
 : טדער רענייא יו ,קוק ןעזייב ַא ן'הכרב ףיוא טוהט והילא

 ךיז לָאז ,וד טזיב חמחב ַא רָאנ ,בייוו ַא יקאט רימ טזיב ---
 ! ןעמערַאברעד טָאג

 :ד

 ךיא .ןענָאז טינ ךייַא ךיא ןָאק --- ןעבָאה רימ טניט ?עיפיוו
 --- סיורא טמוק סָאװ רָאנ ! רעשעלפ רנעזיוט טינ ביוא ,ארומ בָאה
 ןעוועג זיא והילא רעדורב ןיימ .ןוהטוצניהַא ואוו ייֵז ָאטינ זיא ס
 טשינ זיא --- זייווכעלשעלפ ,םידחאל ןעפיוקרַאפ .םוטעמוא ןיוש
 ס'הנכש רעזנוא וצ וחילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא .ןַאלּפ ןייק
 זנוא וצ ןעמוקעגניירַא ןיא רע זַא .רעדניבנייַא םעד השמ ,ןַאמ
 -רעד ךיז רע טָאה ,רעשעלפ לעיפ ױזַא ,ערהדןיע ןייק ,ןעהעזרעד ןוא
 ןיימ טהעזרעד .קירוצ ףרָאװ ַא שזַא ןעבעגעג ךיז ןוא ןעקָארש
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 -עלב ַא לעטרעווק ַא ןוא ,עיינ ַא טפיוקעג רע טָאה "עקייל, א ןוא

 טָאה ָאד .רעשעלפ יד ןיא סָאפ ןופ טניט יד ןעסיג וצ ףיוא ,סנעב

 ןעלטייקרַאפ לָאז יז ,דוס ַא ןעמַאמ רעד טמיורעגנייַא רעדעיוו רע

 רעד וצ ןעמונעג רעיפ עַלַא ךיז ןעמ טָאה םעדכָאנ .ריהט יד

 ןייס .טוג אקוד טליײטעגנייַא ןעװעג זיא טיײברַא יד .טייברדא

 "רעביא ןוא ןעקנעוושעגכרוד רעשעלפ יד טָאה הכרב ןירעגעווש

 רעדעי ןיא טקוקעגניירַא טָאה עמַאמ יד .ןעמַאמ רעד וצ ןעבעגנעג

 בָאה ךיא .ןירַא טנעה יד ןיא רימ וצ ןעבענעגרעביא ןוא שַאלפ

 . ןוא "עקייל; יד ןיירַא שַאלפ ןיא ןעקעטשניירַא טפראדאב רָאנ

 .שַאלפ יד רערעדנַא רעד טימ ,עקייל יד טנַאה ןייא טימ ןעטלַאהוצ

 ןעמעננָא :טיײברַא ןייא טַאהעג טָאה והילא רעדורב ןיימ ןוא

 ."עקייל, רעד רעביא רימ וצ ןעסיג ןוא סַאפ ןופ לעטרעווק ן'טימ

 ןורסח ןייא + .עכיליירפ א ,עליואוו ַא רהעז סָאד זיא טיײברַא ןייַא

 ,זָאנ יד ,טנעה יד ,רעגניפ יד טקעלפ סע -- טניט זיא'ס :רָאנ

 ןעבָאה ,והילא רעדורב ןיימ ןוא ךיא ,עדייב רימ .םינּפ עצנַאג סָאד

 ,ךיא העז לָאמ עטשרע סָאד .םידש יד יו ץרַאװש טכַאמעג ךיז

 ןעמ טסעומש הכרב ןירעגעווש ןיימ ןופ .ןעכַאל לָאז עמַאמ ןיימ

 ןייס .רעטכעלעג רַאפ ןערָאװעג טצעזעצ רעיש ןיא ענעי :טינ

 ךיז רע טרעזייב ,םהיא ןופ טכַאֿל עמ זַא ,טנייפ טָאה והילא רעדורכ

 טכַאל .טכַאל יז סָאװ ,יז טנערפ ןוא ,הכרב ןירעגנעווש ןייטמ ףיוא

 ךָאנ יז טכַאל ,סעכ ןיא רהעמ ךָאנ רע דרעוו .רעקרַאטש ךָאנ יז

 ןייֵא טמענ יז שממ  .עמזַאּפס ַא ןָא יז טּפאח טונימ עֶלֶא ..רהעמ

 לָאז סע ,ןעטעב ןָא ךיז טביוה עמַאמ יד זיב !הנושמ התימ א

 ןיימ .ןעשַאװנייַא ךיז ןעלָאז רימ ,יז טגָאז זנוא ןוא ,ףוס ַא ןעבָאה

 ןיא םינ טכירק םהיא .טינ טייצ ןייק רעבָא טָאה והילא רעדורב

 -ע:סיוא .רעשעלפ ןיא ּפָאק רעד טגיכ םהיא .ךיז ןעשַאװ ּפָאק

 ךָאנ ןעמ טגירק ואוו !רעשעלפ ןייק ָאטינ .רעשעלפ עֶלַא ןעגנַאג

 טיג ,טייז ַא ףיוא הכרב ןירעגעווש ןיימ ּפָאיטפור רע ? רעשעלפ

 .רעשעלפ ךָאנ ןהעג לָאז יז ,דוס ַא ןיַא רהיא טמיור ןוא טלעג רהיא

 טסיש ןוא ןיירַא םינּפ ןיא קוק א םהיא טוהט ,סיוא םהיא יז טרעה
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 --- "םעינעשַארּפ טביירש עמ סָאװ, .רעיּפַאּפ ןעגיוב ןעסייוו א
 .רעהיוא ן'פיוא ןעמַאמ רעד דייהרעליטש ןָאהטעג גָאז א רע טָאה
 ן'פיוא סיּפע ביירש ַא ןעבעגענ ןוא סַאפ ןיא ןעּפ יד ןעקנוטעגנייא
 -ֵנֲא סָאד .קוצ ַא טימ ןוא לעדיירד ַא טימ רעיּפַאּפ ןעניוב ןעסייול
 םעדכָאנ ,ןעמַאמ רעד וצ רעהירפ ןעגָארטענוצ רע טָאה ענעבירשעג
 ןיירַא-קוק יא ןעבענעג ןעבָאה עדייב יד .הכרב ןירעגעווש ןיימ וצ
 ; םהיא וצ גָאז ַא ןוא

 ! טביירש עס --

 -עהירפ רעד וצ רעדעיװ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה םעדכָאנ דלַאב
 ןיימ טָאה ,רעסַאװ רעמע רָאּפ ַא ךָאנ ןעסָאגעגנָא - .טײברַא רעגיר
 לָאמ א רעדעיוו "1! גונעג , :טנַאה יד ןעביוהעגפיוא והילא רעדורב
 -ביירש ַא ןעבעגעג לָאמ ַא רעדעיװ ,סָאפ ןיא ןעּפ יד ןעקנוטעגנייַא
 ןענַארטעגוצ לָאמ ַא רעדעיו ןוא ןירַא רעיּפַאּפ ןעסייוו ןיא ןיײרַא
 ןיימ וצ םעדכָאנ ןוא ןעמַאמ רעד וצ רעהירפ ענעבירשעגנָא סָאד
 ןיירַא-קוק ַא ןעבעגעג רעדעיו ןעבָאה עדייב יד .הכרב ןירעגעווש
 ; גָאז ַא ןוא ןיירַא רעיּפַאּפ ןיא

 ! טביירש עס --

 יו ,?ופ ןערָאװעג זיא סָאפ סָאד זיב ,לָאמ עכילטע ױזַא טָא
 .רעסַאו ןעסיג וצ ןיחואוו ןעוועג טינ ןיוש זיא סע  .גיוא ןייא
 ; טנַאה יד ףיוא-ביוה ַא ןעבעגעג וחילא רעדורב ןיימ טָאה טלָאמעד
 .ןעסע טצעזעג ךיז ןעבָאה רעיפ  עלַא רימ ןוא -- "1 גונעג,

 יג

 טניט יד ןעסינעצ םוצ ןעמונענ ךיז רימ ןעכָאה ןעסע ן'כָאנ
 טכארבעגפיונוצ וחילא רעדורב ןיימ טָאה רעשעלפ .רעשעלפ ןיא
 עסיורג .ךעלשעלפ ןוא רעשעלפ ײלרעלַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ
 ןופ רעשעלפ ,ןייוו ןופ רעשעלפ ,רעיב ןופ רעשעלפ .עניילק ןוא
 -בָארּפ ךיוא .רעשעלפ טָאלג ןוא .ןעפנַארב ןופ רעשעלפ ,סַאוװק
 ,רעלעוולעוו ןעטסָאק לָאז'ס ,עטלַא טלעדנַאהעגנייַא רע טָאה סעק



 109 טנוט מימ טלעוװ יד ןעצוילפרַאפ רימ

 יר ,ךעלעּפעי-שילַאג ןעפיוק טפרַאדַאב ,רע טגָאז ,ןעמ טָאה ,טניט

 סייוו ,רעייפ ן'פיוא ייז ןעכָאק םעדכָאנ ,ןעּפַאלקעצ ךעלעּפע-שילַאג

 ירד ידכב ןוא ;רעסַאװרעּפוק ןעפרַאװניײרַא םעדכָאנ ,לעיפיוו ךיא

 לעקיטש ַא ןעבעגוצ טזומעג ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעצנַאלג לָאז טניט

 ! תויח ַאזַא זיא ,רע טגָאז ,טנייה ! םַאהערַאט רעצנַאג א --- רעקוצ

 ןעכלעזַא "קעשארּפ , ַא קייטּפַא רעד ןיא ,רע טגָאז ,רימ ףיוק ךיא

 דיז ַא ,רעסַאװ טימ סיוא סָאד שימ ,"ענירעצילג , לעשעלפ ַא טימ

 רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא .טניט גיטרַאפ ןוא --- רעייפ ןץפיוא

 ַא טכַארבעג טָאה ןוא קיײטּפַא רעד ןיא קעװַא זיא רע ,והילא

 םעדכָאנ .שַאלפ עצנַאג ַא ?ענירעצילג , ןוא ,"סעקשָארּפ , אמזוג

 ןָאהטעג סיּפע טָאה ןוא ריִקְלַא ןיא טרַאּפשרַאפ ךיז רע טָאה

 ַא םהיא ייב זיא גנידסלַא .דוס ַא'ס .טינ ךיא סייוו -- סָאװ

 ןעבעג םהיא לָאז יז ,לשמל ,ןעמַאמ רעד ןעגָאז ףרַאד רע זַא .דופ

 ןוא טייז ַא ףיוא ּפָא יז רע טפור ,לעסיוטש ם'נופ עטשרעביוא סָאר

 "יוטש ם'נופ עטשרעביוא סָאד ! עמַאמ , : דייהרעליטש רהיא טגָאז

 "םיוא רע טָאה ?ענירעצילנ , רעד טימ "סעקשָארּפ, יד ."5עס

 .(טפיוקעג ּפָאט םעיינ ַא) ּפָאט ןעסיורג ץנַאג א ןיא טשימעג

 טָאה ןוא ןעוויוא ןיא טקוררַאפ רע טָאה ץכעשימעג ן'טימ ּפָאט םעד

 .ריט יד ןעלטייקרַאפ לָאז יז ,דייהרעליטש עמַאמ יד ןעטעבעג

 עלַא טָאה עמַאמ יד .סָאװ עדוי ימ ,טניימעג ןעבָאה עלַא רימ

 ,טַאהעג ארומ טָאה יז ,םינּפַא .ןעוויוא םוצ קוק ַא טּפַאחעג טונימ

 םעדכָאנ . .ךעלקיטש ףיוא ןערעוװ ןעלַאפעצ טינ לָאז ןעוויוא רעד

 .סַאװק ןופ לעסעפ סָאד ןיירַא בוטש ןיא טעשטַאקעגניײרַא ןעמ טָאה

 ם'נופ ּפָאט םעד ןעמונעגסױרַא עקנילָאװַאּפ ןעמ טָאה םעדכָאנ

 ץכעשימעג סָאד ןעסָאגעגניירַא עקנילָאװַאּפ טָאה עמ ןוא ןעוויוא

 -עפ ןיא ןעסיג ןעבױהעגנָא ןעמ טָאה םעדכָאנ .ןירַא לעסעפ ןיא
 טליפעגנָא ןערָאװעג ןיא ?עסעפ סָאד זַא .רעסַאװ ןײרַא לעס

 "! גונעג, :  ןָאהטעג גָאז א והילא רעדורב ןיימ טָאה ,בלַאה רעכעה

 ."טרעדנוח --- לעבור ַא רַאּפ, סָאװ ךוב םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא

 טימ ןעּפ עשירפ ַא ןעגנערב ךיז דייהרעליטש ןעסייהעג ןוא טקוקעג
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 ,טניט וצ ןעמענ ךיז ,לכ םדֹוק ,טנעכער רע .ןעטייקסואימ ערעד
 -יירש ךיז ןענרעל עלַא .לעקיטרַא רעטוג ַא זיא ,רע טנָאז ,טניט
 ,רעביירש םעד ?עדוי ייב ןענערפ ןעוועג ןלעב א ןיא רע .ןעב
 !ןעגעמרַאפ ַא :רע טנָאז ?טניט םהיא ייב קעװַא טהעג לעיפיוו
 טנערהעל רע סָאװ ,ךעלדיימ גיצכעז רשפא טָאה רעביירש רעד לעדוי
 רַאפ טָאה עמ .םהיא ייב טינ ןענרעל ךעלגנוי .ןעביירש ייז
 רעביא עריו א טימ טגָאלש רע .ךיז טגָאלש רע .ארומ םהיא
 .טינ יאדוא ןעסיימש + ,ןעגָאלש טינ ןעמ ןָאק ךעלדיימ .טנעה יד
 רעסעב ןערָאװעג ןעריובעג טינ ןיב ךיא סָאװ ,גנַאב רימ טוחט סע
 ןעדעי ןענוװַאד טרָאּפשרַאֿפ ךיא טְלָאװ ,סנעטשרע .לעדיימ ַא
 טנייה .ךַאז ןייא גָאט עלַא .ןערָאװעג סאמג רימ זיא ס גָאט
 גָאט ןעבלַאה ַא .הרות-דומלת ןייק ןופ טסואוועג טשינ ךיא טלָאװ
 -עמ ץיפש ן'םיוא ךיא ןערעל ןענרעל .הרות:דומלת ןיא ךיא העג
 ם'נופ ,טניימ רחיא .רועיש ַא ןהֶא ךיא ּפַאח שטעּפ רָאנ ,רעס
 יד עװעדַָאה ךיא סָאו ,קסע רחיא ,ןיציבר רעד ןופ אקוד ? ןיבר
 ! תונמחר ס'טָאג ַא --- ץַאק ַא רהיא ייב ןעקוקנָא טלָאז רהיא ! ץַאק
 טימ ,דייחרעליטש יז טעקװַאינ ןעקווַאינ .גירעגנוה יז זיא דימת
 ! ץרַאה קיטש ַא סיוא-טסייר סע .שטנעמ ַא פידבוזל יוװ ,ןייוועג א
 וצ ייז ןעבָאה סָאװ .תונמחר ּפַאק ןייק ָאטינ רעבָא זיא ייז ייב
 ןעמ טוהט -- ןוחט קעמש ַא ןעצימע וצ ןהענוצ יז זָאל ?רהיא
 רעד ואוו קעװַא יז טהילפ !ססורּפט ַא : יירשעג ַא רהיא ףיוא
 -םיוא םינ רהיא ןעמ טזָאל ּפָאק ןייק .טסכַאװ רעפעפ רעצרַאוװש
 עכילטע ףיוא ןערָאװעג ןעלַאפרַאפ רַאג יז זיא ןעטלעמונַא .ןעביוה
 ףוס םוצ .ט'רנּפ'עג הלילח זיא יז זַא ,טניימעג בָאה ךיא .געט
 רעדורב ןיימ וצ םוא ךימ רהעק ךיא ..טלעצעקעג ךיז יז טָאה
 | ,טניט ס'והילא

 .ב

 ןעכַאמ ןעלעוו טנעלפ עמ זַא ,לָאמַא .לָאמַא סָאװ ,סָאד טשינ רָאנ ןערָאװעג זיא טלעוו יד ןַא ,טנָאז והילא רעדורב ןיימ |



 .טנז

 טניט טימ טלעוו יד ןעצײלפרַאֿפ רימ
 אצונד נטע טייג

 .א

 "רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד ! רַאנ ַא ןעוועגנ ךיא ןיב ,יוא

 ךימ טעוװ עמ זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,סָאװק ןעטוג ַאזַא טינ טפיוק

 "נעי .ןעקָארשעגרעביא טסיזמוא .טשינרָאג --- ףוס םוצ ! ןעּפעק

 בצק רעד הילדג ןוא ? ץלַאמשנעזנעג רַאפ כלח ןעפיוקרַאפ געמ עט

 הפרט טימ רהָאֹי גיכעלייק ַא טדָאטש יד טעװעדָאהעג טיג טָאה

 עמַאמ ןיימ טדערעגסיוא יסעּפ הנכש רעזנוא טָאה יוזַא ?שיילפ

 יז טמענ גנידסלַא| ! ןעמַאמ ןיימ טימ עיצקַא ןייא ,ץרַאה סָאד

 .והילא רעדורב ןיימ בעיל ךיא בָאה רַאפרעד .ןעצרַאה םוצ ךיז

 רימ סָאװ ,טימרעד ךיז ייב ּפָארַא טינ טלַאפ וחילא רעדורב ןיימ

 זיא ,ךוב םעד טָאה רע יבַא ..סאווק ן'פיוא טהירבענּפָא ךיז ןעבָאה

 ךוב סָאד .לעבור ַא רַאפ ךוב ַא טפיוקעג טָאה רע .טוג םהיא

 םהיא טנערעל ןוא טציז רע "! טרעדנוה לעבוד א רַאפ , טסייה

 ,ןעטּפעצער רועיש ַא ןהֶא ָאד ןענעז ןעטרָאד .גינעוונעסיוא ףיוא

 .ןעטּפעצער עלַא טעמכ ןיוש ןעק רע .טלעג טכַאמ עמ יוזַא יו

 "הוש טכַאמ עמ ױזַא יו ,טניט טכַאמ עמ ױזַא יוװ ,ןיוש טסייוו רע

 -נַא ןוא סענַאקַארַאט ןוא זיימ סױרַא-טביירט עמ ױזַא יו ,סכַאװ
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 טניט טימ טלעוו יד ןעציײלפרַאפ רימ
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 : שדוס-ןושל ףיוא ,טלעטשרַאפ ,ןעגיוא עש'חבנג טימ דיא רעטלַא ןייא ,רענייא רימ וצ ןַא ךיז טסור .טינ טמענ ןוי רעד .עבטמ ַא ןוי םעד ןעקורניירַא ליוו עמ ..."! תונמחר טָאה ,ןעדיא; : ךימ םורַא סָאװ ,םלוע ן'פיוא קוק ךיא .,לָאמש טלַאה ךיא זַא ,רימ טגָאז ץרַאה סָאד .ןעטייז עלַא ןופ ךיא רעה -- "!םותי ַא ,ךשאבענ !םותי ַא, :רעסערג ךָאנ דרעװ לעמוט רעד .ןירַא עיצילַאּפ ןיא ךיילג  (קנַארטעג ן'טימ ךימ) ןערהיפּפָא זנוא ליו ןוא טנַאה ַא רַאפ ךימ טלַאה .ןוי רעד .ןעשטנעמ עיינ וצ-ןעמוק טונומ עלַא .המוהמ ַא ,שער
 ! הטילּפ ךַאמ ןוא םילגר יד ףיוא ביוה ןוא ןוי ם'נופ די םעד סיורַא סייר !?עטָאמ --
 | ,ןײרַא בוטש ןיא ןיירַא ךיא לֵאפ ,גידעבעל טינ ,טדיוט טינ ! םייהַא שרַאמ ןוא סעצייײלּפ יד ףיוא סיפ יד םעג ,סיוא:סייר ַא ךיז והט ךיא
 | ,ןייוועג ַא טימ ןעמַאמ רעד וצ וצ-לַאפ ןוא םהיא ךיא רעפטנע -- ! עיצילַאּפ ןיא --- .והילא רעדורב ןיימ ךימ טגערפ --- ? גורק רעד זיא ואוו --
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 1 קנַארטעג ַא רַאפ ריד ייב סָאד זיא סָאװ ! עלעגנוי ---

 ןעריא ייווצ ְּךֶאנ ןעהעטש סע .קָארט ןיא םהיא רעה ךיא

 ַא ּפָאיטּפז רענייא .ןעסיגנָא ןיוש ייז לָאז ךיא ,ןעטרַאװ ןוא

 -ןעייּפש ,ןעלהָאצַאב ייז ,לעטירד א רערעדנַא רעד ,זָאלג עבלַאה

 וצ זָאלג סָאד וצ טגָארט רענייא ךָאנ .קעװַא ןעהעג ןוא סיוא

 ןוא ףייז טימ טקעמש עס ןַא ,טגָאז ןוא טכוזרַאפ רע .ןעּפיל יד

 ןץ'פיוא קוק ַא טוהט רענייא ךֶאנ .ןעצלַאזעג ,ךיז טכַאד ,זיא'ס

 : רעטרעוו יד טימ קירוצ ּפֶא רימ טינ ןוא זָאלג

 ? ריד ייב סָאד זיא סָאװ ---

 .ךיא גָאז --- .קנַארטעג אזַא ---

 ,קנַאטשעג ַא -- .רימ וצ רע טכַאמ --- ? קנַארטעג ַא ---

 | ! קנַארטעג ןייק טשינ

 סױאיעקסָאילַאּפ ַא טוהט ןוא טכוזרַאפ ,וצ-טהעג רענייא

 -עטש םורַא םונימ ַא ןיא ,ןירַא םינּפ ןיא רימ ךיילג זָאלג סָאד

 .רעדניק ןוא רעבייוו ,ןעדיא טימ לערער ץנַאנ ַא רימ םורַא ןעה

 ,ןוי ַא טהעזרעד .ךיז ןעכָאק ,טנעה יד טימ ןעכַאמ ,ןעדער עלַא

 -רעד ?ָאד זיא סָאװ ,טנערפ ןוא וצ רע טהעג ,ךיז טביילק עמ זַא

 גורק ןיא רימ וצ ןיירַא טקוק ןוא רע טהעג .םהיא ןעמ טלהעצ

 ַא ןַא םהיא ךיא סיג .ןעכוזרַאפ ןעבעג ךיז טסייה ןוא ןיירַא

 םיוא-טייּפש ןוא ּפָא-קנורט ַא טוחט ןוי רעד .סָאװק טימ לעזעלנ

 .החיצר אלמ דרעוו ןוא

 טגערפ -- ?סעיאמָאּפ עבלעזַא ןעמונענ וד טסָאה ואוו ---

 .ךימ רע
 ס'רעדורב ןיימ ,םהיא ךיא גאז ,ךוב ַא ןופ זיא סָאד ---

 .סָאד טכַאמ ןיילַא רעדורב ןיימפ .הכאלמ

 .ךימ רע טגערפ --- ? רעדורב ןייד זיא רעוו ---

 .םהיא ךיא גָאז --- .והילא רעדורב ןיימ ---

 .ךימ רע טגערפ --- ? והילא רעסָאװ ---

 ןענָאז --- ! יחא ןייד ףיוא ,דלָאי רעשירָאנ וד ,טשינ רבד ---

 ַא ,לעמוט א דרעװ סע .,לָאמ ַא טימ עלַא ןעדיא עכילטע רימ וצ
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 ! רימ יו ,טוג ױזַא םינ ןיא םענייק זַא ,טכַאד ריס .עייג ךעלעוויטש רָאַּפ ַא םיבוט-םימי ףיוא ,םשה הצרי םא ,טגָאזעגוצ ןעמ טָאה רימ .ןעשטעליוק עסייוו ןוא שיילפ ןוא שיפ רימ ןעבָאה תבש ףיוא .לעקנעב ַא ,לעשיט ַא ןעזיװַאב ךיז טָאה בוטש ןיא .טנַאװעג -טעב סָאד ,תונוכשמ עגיטיונ רַאּפ ַא טןיילענסיוא .תובוח ךס ַא טימ טלהָאצעגמורַא ךיז טָאה עמַאמ יד .טלעג ןייפ ,ערהדןיע ןייק ,ןעבַאמ רימ ןוא ,ןעּפָארט ןייק רסח טינ טהעג סע ,?לכה

 ,ה

 . טכַארטענוצ בָאה ןײלַא ךיא סָאװ ,ןוגינ םעיינ ַא טימ ןיירַא סָאנ ןיא קעװַא ןיב ןוא ,ןיירַא גורק ןיא רימ וצ רעזעלג גיצנַאוצ -ןהעצפופ ַא טעקסָאילּפעגניירַא ןוא ,טערנ טשַאװ עמ ואוו ,עילַאב רעד וצ ןעפָארטעג ,םינּפַא ,ךיא בָאה רעסַאװ טימ עשזייר רעד טָאטשנָא .ייז ייב טהעטש רעסַאװ סָאד ואוו ןעטרָאד ,זיוה ןיא טּפַאחעגניירש ךימ ךיא בָאה ,קנַארטעג ןהעציירד-ףלעווצ ףעלזעלג א רימ טלהעפ סע זַא ,טנעכערעגסיוא ,ייז טימ ךיוא ןיילַא ךיא ןוא ,סָאװק ךעלזעלג וצ ןעמונעג טָאה םלוע רעצנַאג רעד .יסעּפ הנכש רעזנוא וצ סַאװק גורק ץטימ טעזנַאלברַאפ ךיא בָאה לָאמ -נייא !השעמ ַא טרעה .עיצילַאּפ ןיא ןעמונרַאפ טינ ךימ טָאה עמ סָאװ ,קילג ַא ךָאנ !עצינעמָאּפ ןיא םױרַא םהיא טסיג טמעג שטָאח ,לוסּפ ןערעװ טעוו קנַארטעג רעזנוא ןוא ,קילגמוא ןימ ַאזַא ןעפערט ךיז טעוו'ס זַא ,טפערט ןוא איבנ ַא טייז טהעג
 ! קנַארטעג ַא ,ןעדיא
 ! ןדעדךג םעט

 ,רימ ףיוא רהָאי ַאזַא
 ! ןערייב זנוא היוא ןוא ךייַא ףיוא

 ,ךיז טמירקרַאֿפ ןוא ןָאלג עצנַאג סָאר סיוא-טקנירט רע  .סַאװק לעזעלג ַא ןעסיגנָא ךיז םסייה רע ןוא עקיּפָאק ַא רימ טלהָאצַאב ,דיא ַא ּפִא ךימ טלעטש
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 .רעיוט ךרוד ןוא ריט ךרוד ,ערה-ןיע ןייק ,זנוא טהענ סע

 ןעשטנעמ !טנערב סע  .ןערעדנַא ם'נופ רעסייה זיא גָאט ןייא

 םינ ןעו .ןעגעילפ יװ ױזַא ןעלַאפ רעדניק ,ץיה רַאפ סיוא-ןעהעג

 רהעק ךיא .ןערָאװעג טנערברַאפ ןעמ טלָאװ ,סַאװק ?עזעלג סָאד

 רערורב ןיימ ! גָאט ַא לָאמ ןהעצ ,אמזוג אלב ,גורק ן'טימ םוא ךימ

 זַא ,טגָאז ןוא גיוא ןייא טימ ןיירַא סָאפ ןיא ןיירַא טקוק והילא

 א ךָאנ וציטסיג ןוא הצע ןייֵַא ףיוא רע טַאּפ .ןיוש טנָאט סע

 רעהירפ ךָאנ ןעלַאפעג ךיא ןיב הצע רעד ףיוא .רעסַאװ רעמע רָאּפ

 "ּפִא בָאה ךיא זַא ,ךייַא רַאפ ןייז הדומ ךימ זומ ךיא .םהיא ןופ

 ךיא ּפַאח גָאט עלַא טעמבכ .לָאמ עבילטע ןיוש לעציּפש ַא ןָאטעג

 ַא ןעכוזרַאפ רהיא בעג ןוא יסעּפ הנכש רעזנוא וצ ןיירַא ךימ

 םעד השמ ,ןַאמ רהיא .קנַארטעג םענעגייא רעזנוא ןופ ל?עזעלג

 .שטנעמ רעטוג ַא ןיא רע .ךעלזעלג ייווצ ךיא בעג ,רעדניבנייַא

 יז ןעזָאל .סָאװק ךעלזעלג וצ ךיוא ךיא בעג עלַא רעדניק יד

 םעד .ןעכַאמ ןענָאק רימ קנַארטעג ַא רַאפ סָאװ ,ןעסיוו ךיוא

 ירַאפ וצ ףיוא סַאװק לעזעלנ ַא ךיוא ךיא בענג רעטעפ ןעדנילב

 -ַאב עניימ עלַא .עקילַאק א ךַאבענ זיא רע ,תונמחר ַא .ןעכוז

 ןוא .טלעג עקיּפָאק ַא ןהֶא ,טסיזמוא .סָאװק ךיא בעג עטנַאק

 םימ גורק םעד ךיא םסיגרעד ,ןעדָאש ןייק ןייז טינ לָאז'ס ידכב

 "מוא קעװַא-בעג ךיא סָאװ ,סָאװק ?עזעלג סכילטיא ףיוא .רעסַאװ

 ןעמ טוהט ענעגייא סָאד .רעסַאװ רעזעלג ייזוצ ךיא סינרעד ,טסיז

 םיוא"טקנירט והילא רעדורב ןיימ ,לשמל ,ףיוא םייה רעד ןיא

 -עג ןיא רע .העסַאװ טימ דלַאב רע טסיגרעד ,סאווק לעזעלג א

 הכרב .ןירעגעװש ןיימ .עקיּפָאק ַא הריבע ןייֵא זיא'ס .טבער

 רעדורב ןיימ בעיל טָאה יז) סָאװק ךעלזעלנ רֶאּפ ַא סיוא-טקנירט

 .רעסַאװ םימ דלַאב יז טסיגרעד ,(! תונכס -- סָאװק ס'והילא

 .ןעטעב ןעמ פרַאד יז) סָאװק ?עזעלנ ַא לָאמַא טכוזרַאפ עמַאמ יד

 .רעסַאװ טימ דלַאב ןעמ טסיגרעד ,(! ןעמענ טינ יז טעוװ ןיילַא
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 רימ ןעלעוו ,גָאט ן'כרוד לָאמ םכעז-ףניפ ױזַא ןעהערדסיוא ןענָאק
 ,טנעבער טציא .שדוח ַא לעבור טרעדנוה טקנוּפ טנעידרַאפ ןעבָאה
 רהיא טעוװ ,שדוח ןיא סָאװ ,תבש געט רעיפ יד ּפָארַא ,פחומ טייז
 סָאװ ןוא זנוא טסָאק קנַארטעג סָאד פעיפיוו ,ןעסיוו ןיילַא ןיוש
 קנַארטעג סָאד ? םהיא ייב ןענעידרַאפ רימ טנעצָארּפ ַא רַאפ
 סָאר .טינרָאג טעמכ ,ןעגָאז ןָאק עמ ,לעװלָאװ רהעז זנוא טסָאק
 ,ןעהעז ןעמ ףרַאד רעבירעד .זייֵא ץ'ֿפוא קעוַא-טהעג טלעג עצנַאג
 סָאר ידכב ,קנַארטעג ן'טימ גורק םעד ןעפיוקרַאפסיױא רעכיג סָאוי
 ן'פיוא ןוא ,גורק ןעטייווצ ן'פיוא ןעמוק ץינוצ לָאז זייַא לעקיטש
 -עג ן'טימ ןעמ ףרַאד רעבירעד .רעטייוו ױזַא ןוא ,גורק ןעטירד
 ,ךעלגנוי ךָאנעפיול רימ ךָאנ .ןעפיול יקַאט ,ךיג ןהעג קנַארט
 .גניז ךיא יו ,רעביא ךימ ןעמירק ייז .עקשטיט עצנַאג ַא ,םיצקש
 -סיוא רעכיג סָאװ העז ךיא .רעטָאק ן'טימ רעבָא ייז רעה ךיא
 פעיםיוו .נורק ַא ךָאנ ןעמענ םייהַא ןעפיול ןוא גורק םעד ןעגנערב
 .טינ ןיילַא ךיא סייוו --- גָאט ןעטשרע םעד טכַאמעג בָאה ךיא
 הכרב ןירעגעווש ןיימ טימ וחילא רעדורב ןיימ זַא ,רָאנ סייוו ךיא
 טָאה ערעשטעוו טביולעג קרַאטש ךימ ןעבָאה ןעמַאמ ןיימ טימ
 ייווצ טימ ענעװַאק קיטש ַא טימ יניד קיטש ַא ןעבעגעג רימ ןעמ-
 -ןירט סָאװק .טינ ןעמ טסעומֶש סָאװק ןופ .עשרעגניא ןעמיולפ
 יד סיוא רימ טעב ףָאלש ן'רַאפ .רעסַאװ יו ױזַא עלַא רימ ןעק
 העוו טינ רימ ןעוהט סע יצ ,ךימ טגערפ ןֹוא דרע רעד ףיוא עמַאמ
 טגָאז רע .רהיא ןופ טכַאל והילא רעדורב ןיימ .סיּפ יד הלילח
 טינ לָאמנייק טוהט וימ סָאװ ,לעגנוי ַאזַא ןיב ךיא זַא ,רימ ףיוא
 | .ךַאז ןייק העוו

 העג ,טליוו .רחיא ביוא ,ןמיס ַא --- .ךיא גָאז -- ! סיוועג ---
 .טכַאנ עבלַאה ןעטימ ןיא גורק ַא טימ דלַאב ךיא

 ףיוא רָאנ .טפַאש'הירב ןיימ ןופ ךיז ןעכַאלעצ יירד עלַא
 ןייֵא ךָאד זיא סָאד ,ונ .ןערערט ךיא העז ןעגיוא ס'עמַאמ רעד
 : ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא ! ןענייוו ףרַאד עמַאמ ַא -- ?ל2 רעטלַא
 ? עמַאמ ןיימ יוװ ,גירנעטש ױזַא ןענייוו סעמַאמ עלא
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 ןיוש ךָאד זיא רע .טינ טסַאּפ ן'והילא רעדורב ןיימ ?ךיא טינ

 רָאג ןעלעוו רימ .טינ יאדוא --- ןעמַאמ רעד .רעטבייװַאב א

 ן'רעביא גורק ַא טימ ןהעגמורַא לָאז עמַאמ יד זַא ,ןעזָאלרעד טינ

 עלַא ."!סָאװק ,ןעדיא ! סָאװק !סָאװק, :ןעיירש ןוא קרַאמ

 ןײלַא ךיא .טײברַא ןיימ ןייז ףרַאד סָאד זַא ,טנע'קסּפ'עג ןעבָאה

 ךיא זַא ,ןעוועג היחמ ךימ בָאה ךיא .טקנעדעג ױזַא ךיוא בָאה

 ןעמונעגנ טָאה והילא רעדורב ןיימ .סעיינ סָאד טרעהרעד בָאה

 ןעטלַאה ךיא לָאז גורק םעד .,ןוחט לָאז ךיא ױזַא יו ,ןענרעל ךימ

 רערעדנַא רעד ןיא זָאלג סָאד ,לעקירטש ַא ףיוא טנַאה ןייא ןיא

 ןעגניז ךיא לָאז ,ןעלעטשּפָא ךיז לָאז םלוע רעד ידכב ןוא ,טנַאה

 :ױזַא םִא ,ןונינ ַא טימ ןוא ,ךיוה

 ! קנַארטעג א ,ןעדיא

 !זָאלנ ַא עקיּפָאק ַא

 -- םסיז ןוא טלַאק

 ...| שינעקיווקרעד ַא

 ַא בָאה ךיא זַא ,טנָאזעג גנַאל ןיוש ךייַא ךיא בָאה ,לוק ַא

 .םולשה וילע ,ןעטַאט ןיימ ןופ השוריב ,עמיטשרָאנַארּפָאס ַא .סנעש

 יענרעביא בָאה ןוא לוק ַא ףיוא סױרַאדגניז ַא ןעבענעג בָאה ךיא

 :ףױרַא םיפ יד טימ קוסּפ םעד טהעדד

 !ןָאלג ַא סָאװק רעסיז

 ! דיא ַא עקיּפָאק ַא

 -- טלַאק א ןוא קיווק ַא

 ...! שינעקנירטרעד ַא

 ? ןערָאװעג ןעלעפעג ױזַא זיא גנַאזעג ןיימ יצ :טינ סייוו ךיא

 .ףייו רשפא יצ ?טונ ױזַא ןעוועג יקַאט זיא קנַארטעג סָאד וצ

 .ןעטשרע םעד בָאה ךיא ?רעסייה ַא רהעז ןעוועג זיא גָאט רעד

 םייהַא ןעמוקעג ןיב ןוא העש עבלַאה ןייא ןיא טפיוקרַאפסיוא גורק

 יפִא טָאה והילא רעדורב ןיימ .ןוידּפ ןעדליג ףניפ טעמב טימ

 -עגנָא רלַאב רע טָאה רימ ןוא ,ןעמַאמ רעד טלעג סָאד ןעבענענ

 ךימ לעװ ךיא ביוא זַא ,טגָאזעג טָאה רע .גורק ןעשירפ ַא ןעסָאג
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 ןיירַא טנעל רע זַא ,טגָאז עמ .דוס ס'גורב זיא סָאד .טינ רענייק
 ַא -- ןעגָאז ערעדנַא .טסיש סָאװ ,סעכלעזַא סיּפע גינעווניא
 !טלעג רע טזייל לעיפ ױזַא .טנעה ןייק טינ רע טָאה ,רעמוז רעד טמוק + .ןעּפָאה --- ןעגָאז ערעדנַא .עקניזָאר

 -ער ן'כָאנ טכַאמ והילא רעדורב ןיימ סָאװ ,סָאװק רעזנוא
 סאוק רעזנוא .טינ טסיש ןוא סַאװקילעטוב ןייק םינ זיא ,טּפעצ
 -- טכאמעג דרעװ רע ױזַא יװ .קנַארטעג ןימ רעדנַא ןייֵא זיא
 טשינ םענייק טזָאל והילא רעדורב ןיימ .ןעגָאז טינ ְךייַא ךיא ןָאק
 .עלַא ןעהעז -- רעסַאװ טסיג רע זַא .םהיא טכַאמ רע תעשב ,וצ
 ןיא ךיז רע טסילשרַאּפ ,ןעכַאמ ןעטכער ןיא טלַאה רע זַא רָאנ
 ןיימ טשינ ,עמַאמ יד טשינ ,ףיא טשינ .,ריקלֵא ס'עמַאמ רעד
 .ייברעד ןייז וצ היכז יד טינ טָאה רענייק -- הכרב ןירעגעווש
 ףיא ןָאק ,דוס ַא ןייז טעוו'ס זַא ,וצ רימ טנָאז רהיא ביוא רָאנ
 סייו ךיא .ךיז טניפעג קנַארטעג םעד ןיא סָאװ ,ןעגָאז ךייא
 ,ענעמיל ןופ ץכעלָאש ךיז טניפעג ןעטרָאד .וצ טיירג רע סָאװ ךָאד
 -רַאטעמירק סָאד טפור עמ סָאװ ךַאז ַא ,(סילעמ) גינָאה רערעטיש
 -- ענירעביא סָאד ןוא ,גיסע ןופ רערעיוז זיא סָאװ ןוא םורעט
 רהעמ סָאװ .גנידסלַא ןופ רהעמ ָאד ןעטרָאד זיא רעסַאו .,רעסַאװ
 טימ טשימעגסיוא טוג דרעוו ץלַא סָאד .סַאװק רהעמ --- רעסַאװ
 סָאד ןוא ,ךוב ןיא ןעבירשעג טהעטש ױזַא ,ןעקעטש ןעטסָארּפ ַא
 ַא ןיא ןעסָאנעגנירַא רע דרעװ םעדכָאנ .גיטרַאפ זיא קנַארטעג
 ןייַא | .ןיֵא קיטש ַא ןיהַא ןיירַא טפרַאװ עמ ןוא ,גורק ןעסיורג
 העשת ףיוא קנַארטעג עצנַאג סָאד גוט זייַא ןהִא ! רקיע רעד זיא
 ךיא רָאנ ,ךוב ם'נופ טינ ְךייַא ךיא גָאז סָאד .תורּפכ גיצנעייג
 בָאה ,זייַא ןהֶא סָאװק לעסיב ַא טכוזרַאֿפ ןיילַא לָאמנייא בָאה
 ! ןעבעל ןיימ ןופ קע ןייַא זיא'ס זַא ,טניימעג ךיא

4, 

 זַא ,ןעד רעװ  .ךיא לָאז סָאנ רעד ףיוא םהיא ןעּפווקבַאפ ןעגָארט -סיױרַא זַא ,ןעבילבעג זיא ,סַאװק לעסעפ עטשרע סָאד טכַאמענ
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 ,טקַאּפעגסױא רָאנ סָאד ןעבָאה רימ !ךוב ַא ָאד ןיוש ,טַאש

 .ךוב סָאד ןענעייל טצעזעגקעווַא ךיז והילא רעדורב ןיימ טָאה

 תולונס לעיפיוו ! טנעיילעגסיוא ןעטרָאד טָאה רע סָאװ ,העוו-העוו

 טּפעצער ַא !ןעטּפעצער ענעדעישרַאפ ךרוד טלענ ןעכַאמ וצ ףיוא

 עטסעב יד ןעכַאמ ךרוד שדוח ַא ?עבור טרעדנוה ןענעידרַאפ וצ ףיוא

 שדוח ַא לעבור טרעדנוה ןענעידרַאפ וצ ףיוא טּפעצער ַא .,ןעטניט

 וצ ףיױא טּפעצער ַא .סכַאװהוש עצרַאװש עטוג ןעכַאמ ךרוד

 -ַאט ,זיימ ןעבײרטסױרַא ךרוד שדוח ַא לעבור טרעדנוה ןענעידרַאפ

 "רַאפ וצ ףיוא טּפעצער ַא .ןעטייקסואימ ערעדנַא ןוא סענַאקַאר

 ,ןערעקיל ןעכַאמ ךרוד רהעמ ןוא שדוח ַא ?עבור טרעדנוה ןענעיד

 ךָאנ ערעדנַא ןֹוא סַאװק ,רעסַאװ-עדָאס ,דַאנָאמיל ,סנעפנַארב עסיז

 .ןעקנַארטעג עגיליב רהעמ

 ןעטצעל ן'פיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה והילא רעדורב ןיימ

 ךָאנ ןענעידרַאפ ןעמ ןָאק םהיא ךרוד לייוו ,סנעטשרע .טּפעצער

 שוריפב ְךָאד טהעטש ױזַא .שדוח ַא לעבור טרעדנוה ןופ רהעמ

 טימ ןעקשטַאּפ טינ ךיז ףרַאד עמ ,סנעטייווצ .ךוב ןיא ןעבירשעג

 ,זיימ טימ ןוהט וצ ןעבָאה םינ ןוא סכַאװהוש טימ ןוא טניט

 וצ ,רָאנ זיא עגַארפ יד .ןעטייקסואימ ערעדנַא ןוא סענַאקַארַאט

 עסיז ןוא ןערעקיל וצ 4 ןעמענ ךיז ןעמ לָאז קנַארטענ ַא רעסָאװ

 -ָאמיק וצ .ןענעמרַאפ ס'רלישטיור ןעבָאה ןעמ ףרַאד סנעפנָארב

 ,עכלעזַא ענישַאמ ַא ןעבָאה ןעמ ףרַאד רעסַאװ-עדָאס ןוא רַאג

 רעביא טביילב !לעיפיוו עדוי ימ טסָאק סָאװ ,ןייטש ןימ ַא סיּפע

 טסָאק סָאװ ,קנַארטעג ןימ ַאזַא זיא סָאװק ! סָאװק :ךַאז ןייא רָאנ

 ,רעמוז ןעסייה ַאזַא ןיא ךָאנ טרפבו .ךס ַא טהעג סע ןוא לעװלָאװ

 ךורב זנוא ייב ןיא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,סַאװק ןופ .טנייה יו

 ןייז ."סַאװק-לעטוב, טכַאמ רע .ריבנ א ןערָאװעג קינסַאוװק רעד

 ,רעשעלפ יד ןופ טסיש רע .טלעוו רעד ףיוא םש ַא טָאה סַאװק

 טסייוו ,טסיש עס סָאװ ,לכש רעד זיא סָאװ .,טַאמרַאה ַא ןופ יו
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 ענייז טימ ןיילַא םהיא טכַאמ והילא רעדורב ןיימ סָאװ ,קנַארטעג
 ַא ןופ סָאד ןעכַאמ טנערעלעגסיוא ךיז טָאה רע .טנעה ענעגייא
 ןעמ ןָאק ןענעידראפ ןוא ,לעבור ןייא לכה ךס טסָאק סָאװ ,ךוב
 ,והילא רעדורב ןיימ .רהעמ ןוא שדוח ַא לעבור טרעדנוה םעד טימ
 ךוב ַאזַא ָאד ןיא'ס זַא ,טנעיילעגרעביא רָאנ טָאה רע דלַאביװ
 רעד ףיוא טקישעגקעװַא דלַאב רע טָאה יױזַא ,טלעוו רעד ףיוא
 רעד טנָאזעגנָא טָאה ןוא (?עברעק עטצעל סָאד) לעברעק ַא טסָאּפ
 | .רהעמ ןעגרָאז טינ לָאז יז ,הרושב ַא ןעמַאמ

 הסנרפ טימ .ןעפלָאהעג ןענעז רימ ,טָאג ןעקנַאד ! עמַאמ ---
 רעד טימ טזייוו רע) טייוו ױזַא טָא טגרָאזרַאפ ןיוש רימ ןענעז
 .(ןלַאה ן'פיוא טנַאה

 -ענ טסָאה -- .עמַאמ יד טגערפ -- ? עד זיא סָאװ --
 יי ? עלעטש ַא ןעגירק

 ןיימ רהיא טרעפטנע -- !עלעטש ַא ןופ רעסעב ךָאנ --
 ןופ ,םינּפַא .ןעטכייל םהיא ייב ןעגיוא יד ןוא ,והילא רעדורב
 זיב ,געט עכילטע ךָאנ ןעטרַאװ רחיא טסייה רע .החמש סיורג
 ,ןעמוקנֶא םהיא טעוו ךוב סָאד

 ,עמַאמ יד םהיא טגערפ --- ? ךוב רעסָאװ --
 רעדורב ןיימ רהיא טנָאז --- ! ךוב ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא'ס ---

 טרעדנוה טימ ןעדעירפוצ ןייז טעװ יז ביוא ,יז טגערפ ןוא והילא
 זַא ,םהיא טגָאז ןוא עמַאמ יד םהיא ןופ טכַאל 1 שדוח ַא ?עבור
 יבַא ,רהָאי ַא לעבור טרעדנוח טימ ןעדעירפוצ ןעוועג טלָאװ יז
 ייב זַא ,והילא רעדורב ןיימ ףיורעד רהיא טרעפטנע .ערעכיז
 רעד ףיוא ןהענ ךיז טזָאל רע ןוא ,הנשה עניילק ַא ֹוצ ןיא רהיא
 ךָאנ ךיז טנערפ ןוא טסָאּפ רעד ףיוא רע טהעג גָאט עֶלַא .טסָאּפ
 סָאד טקישעגקעװַא טָאה רע זַא ,ךָאו א רעכעה ןיוש .ךוב ן'פיוא
 .ןעבעל ןעמ ףרַאד ?ייוורעד !ַָאטשינ זיא ךוב ןייק ןוא ,לעברעק
 .עמַאמ יד טגָאז יױױזַא ."טינ ןעמ ןָאק ןעײּפשסױא המשנ יד,
  ?המשנ 8 סיוא סָאד ןעמ טייּפש ױזַא יו ,טיג העטשרַאפ ךיא-
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 עבור טרעדנוה !לעבור טרעדנוה --- לעבור ןייא רַאפ ,

 סע רעװ ,רעגיצנייא רעדעי ןענעידרַאּפ ןָאק רהעמ ןוא טַאנָאמ א

 טסָאק סָאװ ,ךוב רעזנוא ןופ טלַאהניא ץ'טימ ןענעקַאב ךיז טעוװ

 ,טּפַאטס !טפיוק ,טפיול ,ָאטרָאּפ טימ לעבור ןייא ?כה ךס

 ."! ןעגיטעּפשראפ טעוװ רהוא --- טּפַאח

 רעטעלב יד ףיוא ץיגרע טנעיילעגסיוא טָאה ךַאז ןימ ַאזַא טָא

 ּפָארַא ןוא .טסעק ןופ ּפָארַא זיא רע יו דלַאב והילא רעדורב ןיימ

 זיא סע לייוו ,רַאפרעד טינ והילא רעדורב ןיימ זיא טסעק ןופ

 ,םהיא ןעמ טָאה טגָאזעגוצ ."ןערהָאי יד ןעגנַאגעגסיױוא, םהיא

 ןעמ טָאה ןעטלַאהעג ןוא ,רהָאי יירד עצנַאנ טפעק ,ךילטנעגייא

 טימ ךיז טָאה סע .רהָאי לעטרעפ יירד ןייק טשינ וליפא םהיא

 רעקעב רעד הנוי .קילנמוא ןייַא ןעפארטעג רהעווש ןעכייר ןייז

 ןענַאװ ןופ .ןצבק ַא דיגנ ַא ןופ ןערָאװעג זיא ןוא טצעזעגנָא טָאה

 ייוצ .טלהעצרעד ןיוש ךייַא ךיא בָאה -- ןעמוקעג זיא ךָארב רעד

 .ךימ טעב עמ ןערייס ,טשינ לָאמנייק ךיא להעצרעד ךַאז ןייא לָאמ

 ךיא לייוו ,ךיוא ןעטעב ןייק ןעפלעה טינ ךיז טעװו לָאמ סגיטציא

 ַא םורַא גָארט ךיא .טלעג ןעידרַאפ ךיא .ןעמונרַאפ רהעז ןיב
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 ! טסולגרַאפ רהיא ךיז םָאה בורג -ץלַאמש א .ןעמעלַא ןופ רהעמ ,יז טנָאז ,ןעפָארטעג סָאד טָאה

 ...ןעבָאה תונמחר טעוו טָאג זיב ,דניק ןיימ ,רימ ייב לייוורעד ייז .רעביא טביילב בורנ יד ,סיוא-טניר ץלַאמש יד ---
 ,בוטש ןיא זנוא ייב סָאװ ,פעבעמ ?עקיטש עגיצנייא סָאד ,טעב רהיא רונש רעד ּפָא-טערט ןוא עמַאמ יד טגָאז ױזַא



 1 בווגיץלַאמש ַא

 ןוא תובוח-ילעב יד ןעמוקעג ןענעז .זנוא ייב סָאד טסייה טצעז
 -עגוצ ןעבָאה ייז .סימ זיב ּפָאק ןופ ןעבירשעגּפָא םהיא ןעבָאה
 וליפא ןוא ,בוטש ןיא סָאװ ץְלַא .םעדָאפ ַא זיב םהיא ייב ןעמונ
 םהיא טָאה עמ ! תונויזב ערעסָאװ טימ ךָאנ ,ךיוא ןיילַא בוטש יד

 ,טסייה סָאד .בוטש יד !עניניירּפָא לָאז רע ,הליחמ ןעטעבעג

 .ךעלדנעּפש יירד ףיוא ,רע טנָאז ,ןעפרָאװעגסױרַא םהיא טָאה עמ

 ---.טנעה יד טכערב ןוא עמַאמ יד טנָאז --- ! רימ זיא העוו ---
 ! ריגנ ַאזַא ןעוועג ךָאד זיא רע , ? טלעג ןייז ןעמוקעגניהַא זיא ואוו

 רע זיא ,סנעטשרע ,זַא ,והילא רעדורב ןיימ רהיא טרעפטנע

 ןײרַא ךיז טשימ ָאד ...סנעטייווצ ןוא .דיגנ ַאזַא ןעוועג טינ רָאג

 ַא ןעועג ָאי אקוד ןיא עטַאט רהיא זַא ,הכרב ןירעגעווש ןיימ

 .בלַאה שטָאח ןערָאװעג טנָאזעג רהיא ףיוא ןעדָאש ןייז ץוח דיגנ

 !רצוא ןייֵא טסָאקענּפָא םהיא טָאה הנותח רהיא ? ןעד סָאװ רָאנ

 וצ טמוק יז ןעוו ,לָאמעלַא .הנותח רהיא ןופ ןעדער בעיל טָאה יז

 רהיא יו ,הנותח אזא .הנותח רהיא ןופ רָאנ רהיא טרעה ,זנוא

 סָאד .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ,יז טגָאז ,ןעוועג טינ זיא ,הנותח

 רהיא ףיוא סָאװ סנעטָארבעג יד ,הנותח רהיא ףיוא סָאװ סקעבעג

 טימ ,ןעלדורטש יד טימ ,רעכַאקעל יד טימ ןעטרָאט יד ,הנותח

 רהיא ףיוא סָאװ ןעסטכַאמעננייַא יד טימ ,ךעלטיורב-תוכלמ יד

 ,טהעג ןוא טהעטש יז יו ןעבילבעג יז זיא לייוורעד ...! הנותח

 סָאד .נָאלשכרוד ןעווערַאּפ ַא טימ ןוא ?ערענלעק ןערעטופ ַא טימ

 ןַא ,טינ ןעמ טסעומש ,טנַאזענוצ טָאה רעטָאפ רהיא סָאװ ,ןדנ

 : םיחוור טָאהעג ךָאנ טָאה והילא רעדורב ןיימ ,ןעלַאפרַאפ זיא'ס

 ן'טימ ,םישובלמ עגיד'תבש ענייז ןעבירשענּפָא םהיא טָאה עמ

 ןעבילבעג זיא רע .ךיוא רענייז םעד .טנַאװענטעב ן'טימ ,תילט

 .טלעו יד טגעלענניײַא טָאה עמַאמ ןייס .רעסַאו ן'פיוא יו

 רהיא ? ןעטכיר טנַאקעג ךיז טָאה רעוו ! קילנמואדנדַאזַא ,שטייטס
 ןעבָאה טייל ,םינּפַא !ךודיש ן'פיוא ןעוועג אנקמ עלַא ךָאד ןעבָאה

 טלָאמעד םהיא טָאה ןיילַא יז רעדָא ,ןעבעגעג גיוא טוג ַא רהיא
 רהיא ,זיא השעמ יד ױזַא יו ...? ןעטלָאשרַאפ ?יוס רהיא טימ
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 .רעסַאװ טיֿפ ךיוב ןעלופ ַא ןָא רָאנ טעשזױּפ : ײרעשַאנ ַא ןוא ,יז טגָאז ,ענעוַאק .ַא ןוא .ערעשטעוו .ףיוא ןוא סעמערַאװ ףיוא
 ענעװַאק עטוג ַא .ךעלרעק ךס ַא ייז ןיא ַאד ןיא'ס סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סע .טיורב טימ ענעװַאק ןעסעגעג רהָאי ץנַאג ַא ךיא טלָאװ . ,רעסייק א ןייז לָאז ךיא .תועט ַא טָאה יז זַא ,ןיימ ךיא
 !ָאהַא ! ןיילא טליוו רהיא לעיפיוו טסע טלָאמעד ןוא -- סױרַא -פַאפ ַא ךעלרעק יד ןעוהט ,?לעסיירט ןעטכער ַא טוחט עמ זַא
 טלאה ךיא  .ןעביוהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ןופ .ןעסעגרַאֿפ בָאה ךיא ןַא ,סענעװַאק יד ןופ טדעררַאֿפ יױזַא ךימ בָאה ךיא ,רָאנ טהעז
 ףיוא ךיז טָאה רענייק .הלּפמ עטכער ַא םהיא ףיוא ןעמוקעג ןיא'ס .רעקעבלעגייב םעד הנוי -,רהעווש ס'והילא רעדורב ןיימ .ייב
 ןיימ טימ ןעציז רימ ,רָאֿפ ְךייֵא טלעטש .טכירעג טיג סעבלעזַא
 םענרעטופ ַא יז טלַאה טנַאה ןייא ןיא .הכרב בייוו ןייז ךֶאֹנ ךיז טּפעלש םהיא ְךָאנ .שמוח ס'נעטַאט םעד ,טנַאה ןיא שמוח א טימ והיֵלֹא רעדורּב ןיימ ןיירַא טמוק סע ןוא ריהט יד ךיז טנעפע טיורב טימ יניד : סעמערַאװ ןעסע ןוא שיט ם'ייב ןעמַאמ
 יי / ,רעייפ שילעה ַא יו ,טיור זיא חכרב ןירעגעווש ןיימ .טנַאװ יד יװ ,טדיוט זיא והילא רעדורב ןיימ .ןעשקָאל יד םעד ףיוא ּפָא-טעיײז עמ סָאװ ,ילב ַאזַא .? גָאלשכרוד 8 טסייה סָאװ ,טיג טסייוו רהיא  ,"גָאלשכרודא ןעוערַאּפ ַא -- טנַאה רערעדנַא רעד ןיא ,ךעלעדייוו טימ רענלָאק

 | רק עי 7 יד : ,הכרב ןירעגעווש ןיימ טגָאז -- .ךייא וצ ןעמוקעג ןענעז רימ ,רעגעיווש ----
 טנָאז --  .ןעבעל ן'טימ סױרַא םיוק ןענעז רימ . ,עמַאמ --

 | | / .וחהילא רעדורב ןיימ

 טפלעה עמַאמ יד ןוא .,ןענייוו קעװַא ךיז ןעצעז עדייב ןוא
 ? ןערָאװעג .טנערבעגּפָא .? ןעפָארטעג .ךיז טָאה סָאװ .רעטנוא ייז
 רעדורב ןיימ !ןָא טינ רָאנ ךיז םביוה .םע 4 ןעבירטעגפיױרַא
 -עגנָא .טלעטשעג ךיז .טָאה ,רעקעב רעד הנוי ,רהעווש ס'והילא
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 ,העד ַא ןעגָאז רָאנ לָאז הכָאלמ-לעב ַא זא ,ןעפָארטעג טינ ףָאנ

 ָאטינ ראג זיא זיירּפ םעד ןערעכעה ןופ ! ךיז ןענָאלש וצ ױזַא יו

 .טֵרָא רעייז ףיוא ערעדנַא ןהעצ ןענירק ןָאק רע .ןעדער וצ סָאװ

 ןופ ןעברַאטש ןעשטנעמ גרַאק !רעטיײברַא האיצמ ערעייט ַא

 .סרעקעב ןייק ָאטינ .סרעקעב ןעכוז קעװַא זיא רע ? רעגנוה

 ןעבָאה סרעקעב עלַא 4? השעמ יד זיא סָאװ .ןהעג טינ ליוו רענייק

 רע זיב ,ןהענ טינ םהיא וצ ןעלעוו ייז .תחא-רי טכַאמעג ךיז

 טםעװ רע זיב ןוא ,סרעקעב ענירעהירפ עלַא ןעמענוצ טינ טעוו

 -ייב (2 .ךָאוו ַא ?עברעק ַא (1 :ןעכַאז יירד עלַא ןייז םייקמ טינ

 ןיא טנעה יד טימ ךיז ןענָאלש טינ (8 .ןעפָאלש םייהַא טכַאנ

 ,טכָאקעג ךיז טָאה הנוי יװ ,ןעקוקוצנָא ןעוועג ןעש ...ןהייצ יד

 .ךיז ןעטלָאשעג ןוא שיט ןיא טנעה יד טימ טּפָאלקעג ,טעניּפענ

 ןעגעקַא טינרָאג ךָאנ זיא סָאד רָאנ ! המקנ ַא טַאהעג ךיא בָאה ,יַא

 .רעטייוו ןעוועג זיא'ס סָאװ ,םעד

 ,ד

 סיניד ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ רָאנ .גָאטרעמוז רעסייה ַא

 .רהָאי ןיא טייצ עטסעב יד זיא סָאד .(סעזוברַא) סענעװַאק טימ

 לָאז טָאג .געט עגידנענייוו יד ןֵא ךיז ןעביוה לעסיב ַא רעטעּפש

 -נענייוו יד טנייפ בָאה ךיא --- דער יד ראט ןעפָארטש טינ ךימ

 סָאװ ןוא .ךיליירפ זיא'ס זַא ,בעיל רעסעב בָאה ךיא .געט עגיד

 -ַאק טימ ןוא סיניד טימ קרַאמ ןעלופ ַא ןופ רעכיליירפ ןייז ןָאק

 רעדָא זיא ,רהעק ַא ךיז טוהט רהיא ואוו ,םוטעמוא ? סענעוו

 יו ןעקעמש ןוא לעג ןענעז סיניד יד .סענעװַאק רעדָא ,סיניד

 ןוא ,רעייפ יװ ,(גינעווניא) טיור ןענעז סענעווַאק יד .םיגורתא

 ַא יו זיא ערעייז טייקסיז יד ןוא ,עצרַאװש ייז ןעבָאה ךעלרעק

 ,טגָאז יז .סענעװַאק ןופ טינ טלַאה עמַאמ ןיימ .גינָאה רעטונג

 ,יניד ַא ,יז טגָאז ,טפיוק יז זַא .רעגידוװערָאּפש ןענעז סיניד זַא

 ,ןעסייבנָא ףיוא --- ןעדייב זנוא רַאפ געט ייווצ ףיוא יז טָאה
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 ןייז ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה עמ .םלועילשדונובר םוש ןייק
 יד רַאפ סױרַא סע ףרַאװ שטָאח ! ןיירַא טנעה יד ןיא סקעבעג
 !םהיא ףיוא הוצמ ַא !טניה

 ג
9 

 טָאה רע .רענייב טימ גנוי א רעבָא זיא רעקעב רעד הנוי
 -וַצ טָאה ןוא ,רעבייוו יד טימ ןעדיא יד ,סרעקעב יד ןעבירטעצ
 ןיא ןעפורסיוא טזָאלעג רע טָאה תבש .סרעקעב ערעדנַא ןעמונעג
 ןופ זַא ןוא ,סרעקעב עיינ ןעמונעגוצ טָאה רע זַא ,ןעלהוש עלַא
 ןוא ןייר ןייז לָאז'ס ,ןיילַא גנוטכַא רע טיג רעטייוו ןוא ןָא טנייה
 -עג רעמָאט ,ףָארטש ל?עבור ןהעצ טימ ברע ןיא רע .גיטכיצ
 -עד ןופ .וליפא רָאה ןייא הלח רעד ןיא םהיא ייב ןעמ טניפ
 טָאה םלוע רעד .טלעג ןעזייל ןעביוהעגנָא רע טָאה ןָא טלָאמ
 טשינ אקוד טָאה עמ ןוא סקעבעג יד ןיא םהיא ייב רָאה טכוזעג
 םהיא טָאה עמ ןוא ןענופעג סיּפע ָאי טָאה עמ זַא וליפא .,ןענופעג
 סָאד זַא ,טנָאזעג טָאה רע .ןעבירטעגסױרַא רע טָאה ,טכַארבעג
 ןהעצ יד ןעמוקַאב וצ ידכב ,טגעלעגניירַא ענטסימוא ןעמ טָאה
 -הרכח רעטכער ַא ..!תושעמ יד טסייו עמ .ףָארטש לעבור
 / ףיִז טלָאװעג רעבָא טָאה טָאנ !רעקעב רעד הנוי רעד טָא ןַאמ
 -מוא םעיינ ַא טקישעגוצ םהיא רע טָאה ,םהיא טימ ןענעכערּפָא
 ענייז עֶלַא ןענעז ןעגרָאמהירפ םענעש ַא ןיא לָאמנייא ,קילג
 ןענעז ןוא סעקמולק יד ןעמונעגפיונוצ ,ןענַאטשעגפיױא סרעקעב
 .טלעג ןייק רַאפ םהיא ייב ןעקַאב טינ רהעמ ןעלעוו ייז .קעװַא
 - ,ףָאװ א לעברעק ַא ףיוא זירּפ םעד ןערעכעה ייז טעװ רע ןעדייס
 ייז טעװ ןוא ,ןעפָאלש םייהַא טכַאנייב ףיוא ןעזָאל ייז טעוװו ןוא
 הנוי ייב .,ןײרַא ןהייצ יד ןיא ךיילג טנעה יד טימ ןעגָאלש טינ
 יד טימ רע טיג --- סיּפע דלַאב :עבט ַאזַא זןיא רעקעב םעד
 רע .ןעדנוצעגנָא ןערָאװעג זיא הנוי .ןיירַא ןהייצ יד ןיא טנעה
 םהיא ךיז טָאה ,רהָאי עכילטע עשביה ןופ תיבהדלעב ַא ןיוש זיא
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 טינ יקַאט ךיז ןעמ רָאט טָאג טימ זַא ,םינּפַא ,רהיא טרעה

 רעקעב רעד הנוי ףוס ַא רעסָאװ ןעסיוו טלָאװ רהיא ! ןעלעיּפש

 טקַאב ןיילַא רע זַא ,טגָאזעג ךייֵא ךָאד בָאה ךיא !טַאהעג טָאה

 טימ עצרַאװש ןעדיא ייווצ סיּפע ,ערעדנַא ןעקַאב ןעקַאב .,טינ

 עטיור טימ ,ענעסילשענּפָא ,ענעסירעגּפָא ,עדמערפ רעבייוו יירד

 ַא זיא ןעסיורד ןיא שטָאה) ּפָאק ן'פיוא סעקליישטַאפ עמערַאװ

 ןייא טינ .השעמ ַא ןעפָארטעג ךיז טָאה .(! תושפנ תנכס -- ץיה

 זַא ,טגָאלקעג ךיז טָאה םלוע רעד .תוישעמ עכילטע רָאנ ,השעמ

 -ַארַאט ןוא ,סעמשַאט ןוא ,םעדָאפ ךעלעקלוב יד ןיא טניפעג עמ

 טכַארבעג טָאה טסירכ ַא רענייא .זָאלג ךעלקיטש ןֹוא ,סענַאק

 עצרַאװש ,רָאה טימ טומשז ןעצנַאנ ַא רעקעב םעד וצ ןענָארט וצ

 .ןעקָארשעגרעניא רעקעב רעד הנוי ךיז טָאה טסירכ ַא רַאפ .רָאה

 טָאה עמ .עיצילַאּפ טימ טעשארטסעג טָאה טסירכ רעד טרפנו

 יד .רָאה ס'נעמעוו ןעכיילגרַאפ ,סרעקעב יד ֹוצ ןעמונעג ךיז

 ןעבָאה רעבייוו יד .רעבייוו יד ףיוא טגָאזעג ןעבָאה ןעליבסנַאמ

 זַא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה רעבייוו יד .ןעליבסנַאמ יד ףיוא טנָאזעג

 : ט'הנעט'עג ןעבָאה ןעליבסנַאמ יד .רָאה עלעג עלַא ןעבָאה ייז

 ? רָאה עגנַאל עכלעזַא ןעליבסנַאמ ייב ןעהעזעג רהיא טָאה ואוו

 ןעבָאה רעבייוו יד זַא ןוא .טנעירקעצ ךיז ןעבָאה רעכייוו יד זיב

 ענייא :ןעכַאז ענעש ןערָאװעג רהָאװעג ןעמ זיא ,טגעירקעצ ךיז

 טָאה ענייא .הלח רעד ןיא לעדנעבנעקָאז ַא ןעריולרַאפ טָאה

 ךָאנ .רעגניפ ןעקנַארק ַא ןופ עצעטינַאז ַא גייט ןיא ןעטָאנקרַאפ

 ענעריויעגפיוא יד סנעּפָאקוצ טכַאנייב עלַא ןענעל ךיז טגעלפ ענייא

 זיא'ס זַא ,םלועבש תועובשה ?כ טימ ןערָאװשעג טָאה יז .הלה

 ,רעדָא ,לָאמ ןייא ןעפַארטעג סָאד ךיז טָאה לכה ךס .בזכו רקש

 ..ןעשיק ןייק טַאהעג טינ טָאה יז ,לָאמ ייווצ ,סנעטסבעה

 רעקעב רעד הנוי .טגעיוועג ךיז טָאה טדָאטש עצנַאג יד

 ןעפלָאהעג טשינ טָאה סע .שינעפיול סָאד טַאהעג ךַאבעג טָאה
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 סופ ןיימ .ןיחַא רהעמ טינ ךיא העג ןָא טלָאמעד ןופ !  ןעגיוא עיַאוע'לזג ענייז טימ םינּפ גיד'החיצר ןייז ןעהעז ןעוועג טלָאז
 ךיא ַא !דלָאג ןעסיוו לָאז ךיא ,רחעמ ןייז טינ טרָאד ןיוש טעוו
 סעקַאסוטס יירד עטוג ןעבעג ךָאנ ןוא ,ריהט טייז רענעי ףיוא ןעפרַאװסױרַא ןוא רענלָאק ן'רַאפ ןעמעננָא עבט ַא ןעבָאה לאז
 דלַאב יז זיא ,ןעמַאמ רעד טלהעצרעד סע בָאה ךיא ! ןעטניה ןופ
 טינ והילא רעדורב ןיימ רעבָא טָאה .טמוק םהיא יו ,חנותח ַא ןעלעיּפשּפָא טלָאװעג םהיא טָאה יז -- ןיהַא ןעפָאלעגקעװַא
 טָאה רע .טכערעג םעד ןעבעגעגּפָא םהיא טָאה רע .טזָאלרעד
 רע ,ל?עגייב ,רע טגָאז ,ךיא סע ,םהיא וצ םוק ךיא ןעוו ,לָאמ עֶלַא .תונויזב רימ ךרוד טָאה רע זַא ,ןעמַאמ רעד ןעגנורדעג
 ןהעג ךיא םִאְל ןוא עקיּפָאק ַא ,רע טגָאז ,ןעבענ רעסעב רימ טעוװ
 ,עמַאמ יד םהיא טגָאז .לעגייב ַא ןעפיוק ךיז שרעדנַא ץיגרע
 םהיוא טרהַא סע זַא ,טינ תונמחר ּפַאק ןייק רימ ףיוא טָאה רע ןזַא
 ,והילא רערורב ןיימ רהיא טגָאז ..םותי ַא זיא דניק סָאד סָאװ ,טינ
 א ןופ לעגיוב ןייק ןעּפַאח טינ רָאט עמ ןוא םותי א ןייז ןָאק עמ זַא
 פעסיב ַא ןעדער לָאז רע ,עמַאמ יד םהיא טגָאז .ןעוויוא ןעדמערפ
 אקוד טעװ רע זַא ,והילא רעדורב ןיימ רהיא טגָאז .רעליטש
 סָאד .בנג ַא ןיב ךיא זַא .ןעסיוו ןעלָאז עֶלַא ידכב ,ךיוה ןעיירש
 יפרעלַא דרעװ יז .ןערעה טשינ עמַאמ יד ןַאק "בנג , טרָאװ
 ,ןעסעגרַאפ טינ לָאז רע ,והילא רעדורב ןיימ וצ טגָאז ןוא ןעברַאפ
 -רַאפ טינ רעקעב רעד הנוי ןָאק ,ליוװ טָאג זַא ןָאק רע .טָאג רעסיורג ַא זיא רע ,השקשינ .םותי ן'רַאפ ןעמעננָא ךיז טעװ רע .םימותידיבא ןייֵא ןיא רע .ןעגייווש םינ םעוו טָאג .טינ ךיז ןעמ טלעיּפש טָאג טימ .טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא ָאד זיא'ס זַא
 עמַאמ יד ּפָא-טנָאז ױזַא ..!הטרעוו ןיא ?ענייב ַא סָאװ ןענָאמ
 .םיהַא ןעהעג רימ ןוא ,ריחט רעד טימ ּפָאלק א טוהט ,טנַאה א רַאפ ךימ טמענ יז .והילא רעדורב ןיימ וצ



 ְצַז

 םורניץלַאמש ַא

 ,ת

 ףיוא ןעמַאמ ןיימ טלַאה סָאװ ,קילג לעקיטש עניצנייא סָאד

 ,םָאג ןעקנַאד ,זיא והילא רעדורב ןיימ סָאװ ,סָאד זיא ,םיפ יד

 גאז יזַצ .בורג-ץלַאמש ַא ןיא טּפַאחעגניירַא ךיז טָאה רע .טינ

 !עניוא יד שיװ ַא יז טּפַאח תחנ סיורג רַאפ ןוא ,עניימ עמַאמ יד

 ,יז טגָאז ,טגרָאזרַאפ ןיוש םהיא םָאה יז .זיא רעגייטש רהיא יו

 יַאיַאיַא ןייק טינ וליפא ןיא יז טגָאז ,רונש רהיא .גיבייא ףיוא

 "רעד טקישעגוצ טָאג רעבָא םהיא טָאה .(! ױזַא ךיוא ןיימ ךיא)

 ,םהיא ןעמ טפור הנוי ,רעקעב ַא זיא רע ..רהעווש ןעכייר ַא רַאפ

 ןעקַאב .טינ טקַאב ןייֿלַא רע ,טסייה סָאד .רעקעב רעד הנוי

 .טיורב טפיוקרַאפ ןוא ?העמ רָאנ טפיוק רע .ערעדנַא ןעקַאב

 וצ זיא רע .טדָאטש רעצנַאג רעד רַאפ תוצמ רע טקַאב הסּפ

 .תונכס --- דיא רעזייב ַא רע זיא וצרעד ןוא ,ןערב ַא יירעקעב

 -עג לָאמנייא ךימ םָאה רע .חצור ַא זיא רע זַא ,ןעגָאז געמ ךיא

 והילא רעדורב ןיימ ייב טסַאנוצ ןעוועג ןיב ךיא תעשב ,טּפַאח

 לעגייב רעד .לעגייב-רעייא ןייֵא טימ ןעוועג דבכמ ךימ בָאה ןוא

 .ןעוויוא ם'נופ סָאװ-רָאנ ,רעמערַאװ ַא ,רעשירפ ַא ןעוועג זיא

 רהיא .רעקעב םעד הנוי ןעגָארטנָא טפרַאדַאב חור רעד טָאה
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 : טדער רענייא יו ,רעטרעוו ןהֶא סיפ- עסיוורָאב עניימ ףיוא רעטנואדץנַאט ןוא גנילש ןוא ייק ןוא ןעזיוה ענרעצליה עניימ ןופ םינעשעק עפעיט יד ןיא טנעה יד טימ ייז ןענעקַא קעװַא ךיז ֿפעטש ,ןעקַאב עדייב ןָא פוטש ךיא
 ..! טלעו רעד ףיוא ןדע-ןג םעט טסייה סָאװ טסואוועג טלָאמעד טשרע רהיא טלָאװ ,עװַאק טימ ןעריבורּפ ךָאנ טלָאז רהיא ! אח-ַאח-ַאה ,סקעבעגרעטוּפ האיצמ ערעייט א !טייז רהיא סָאװ סעברָאט עשי'נצבק ,ךע --
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 "רעד .בלַאה רעכעה לעסקעבעגרעטופ רהיא ןופ רימ טיג ןוא ךיז

 יז טָאה עמ יװ ךיילנ ,דלַאוג ַא טכַאמ ןוא ןיכעק יד הנח טהעז

 : טעליוקעג

 !גונעג ָאד זיא'ס ,טסע ,טסע ? סָאד רהיא טוהט סָאװ ---

 בָאה .לעסקעבעגרעטוּפ ַא ְךֶאֹנ רימ טיג ןיכעק יד הנח ןוא

 רעייז וצ וצ ךימס רעה ךיא .ןעבלַאה ַא טימ ייווצ ןיוש ךיא

 ךיז טגָאלק עמַאמ יד .טנַאקַאב רימ זיא סעומש רעד ..סעומש

 ַא ןיא רענייא ,רעדניק ייווצ ,הנמלא ןיֵא .לזמ רהיא ףיוא

 ןעלעװ טלָאװ ךיא .ױזַא ךַאבענ רערעדנַא רעד ,בורגדץלַאמש

 ? בורגיץלַאמש ַא ןיא והילא רעדורנ ןיימ סָאד זיא ױזַא יו ,ןעסיוו

 יד סיוא-טרעה הנה ?גישיילפ דימת ?ץלַאמש טימ בורג ַא

 .ןעדער הנח ןָא טביוה םעדכָאנ .ּפָאק ן'טימ טלעקָאש ,עמַאמ

 יז .םענעי ייב ןייז ףרַאד יז סָאװ ,לזמ רהיא ףיוא ךיז ןענַאלק

 -לעב א דיא ַא ןעוועג זיא עטַאט רהיא .דניק ַא ס'נעטַאט ַא זיא

 -עגנָא רע טָאה םעדכָאנ .ןערָאװעג טנערבעגּפָא רע זיא ,תיבה

 ,עטַאט רהיא .ןעברָאטשענ רע זיא םעדכָאנ .ןעקנערק ןעביוה

 ,הנח ןייז ףיוא קוק ַא ןעבעג ןוא ןהעטשפיוא דניצַא לָאז ,יז טגָאז

 .ןעגָאלקַאב טינ ךיז ןָאק יז ! ןעוויוא ןעדמערפ ַא ייב טהעטש יז יו

 -- ןורסח ןייא .עלעטש עטוג ַא טָאה יז .רַאפרעד טָאג ןעקנַאד

 ...לעסיב ַא זיא תיבה-לעב רעטלַא רעד

 ן'טימ סיּפע טזייוו הנח .טינ ךיא סייוו --- ילעסיב ַא, סָאװ

 טלעקָאש ,ן'הנח סיוא-טרעה עמַאמ יד .ןרעטש ן'פיוא רעגניפ

 הנח .ןעדער עמַאמ יד רעדעיװ ןָא-טביוה םעדכָאנ .ּפָאק ן'טימ

 יז טינ געוװ ן'פיוא .ּפָאק ן'טימ טלעקָאש ,עמַאמ יד סיוא-טרעה

 ןיא ךעלגנוי יד זייוו ךיא ןוא ,לעסקעבעגרעטוּפ ַא ךָאנ טימ רימ

 ,ןעגיוא יד ןיא ןעקוק ןוא םורַא ךימ ןע?גניר ייז .הרות-דומלת

 ךיא ?קיטנַא רעצנַאג ַא סָאד זיא ייז ייב ,םינּפַא .סע ךיא יװ

 .רעגניפ יד ןעקעל ייז .ףעלעקיטש עניילק וצ ןעמעלַא ייז ביג

 ? לכאמ ַאזַא ןעמונעג ור טסָאה ואוו ---
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 ןעסיורג ַא טימ ,הנח יז טפור עמ סָאװ ,ןיכעק יד ךָאנ םהעג רהיא ךָאנ .הצירּפ ַא יו ןָאהטעגנֶא טהעג סָאװ ,ענעי ץלַא ןיירַא -טמוק סע .טייז רענעי ןופ גנולק ַא טימ ריהט יד ךיז טנעפע סע .גייווש ןוא עּפָאס ןעשיווצ ןוא טנַאװ ןעשיווצ קירוצ ךימ ךיא טלאהַאב .ןעסע ןעלעוו רעדעיװ ןוא ןעהעזרעד טינ ךימ לָאז רע
 ,עשירפ סעקלוברעטוּפ ןוא ךןלימ עסייה ,עװַאק טימ -ךעלעגירק ןעהעטש ןעקעב ן'פיוא .ןעקעב

 .עפָאס ןעשיווצ ןוא טנַאװ ןעשיווצ ךימ טהעזרעד יז .ןעטייז עלַא ףיֹוא םורָא ףיז טקוק ןוא הנח טגערפ --- ? לע'רוחב סָאד זיא ֹואוו ---

 ,עמַאמ יד ריִד ףיוא טרַאװ טרָאד .ךיק ןיא רימ טימ ּפָארַא םוק ?ָאד וד טסוהט סָאװ !העז ךיא יו ,ץעגייש רעטכער ַא טזיב --

 ,ןירַא ךיק ןיא םוק ךיא ןיב --- ! םָאב-םַאר ,םָאב-םיב !םָאב"םיב ,םָאבמַאר :טקַאט םוצ רעטנוא רימ גניז ןוא סיפ עסיוװרַאב יד טימ ּפערט עטעבעגסיוא יד רעביא ּפָארַא) -ףיול ןוא שינעטלעהַאב ןיימ ןופ סיוראדגנורּפש ַא והט ךיא
 .גונעג ןעבָאה ייז .ןעמענ טינ ייז טעװ רֹהָאי דעטונ רעד .עװַאק לעזעלג ַא ןעמ -ענ טעכיוא טגעמ ,השקשינ ,ןיײלַא רחיא ןוא  פעסקעבעגזרעטוּפ א טימ עװַאק ?עזעלג ַא שטָאח ןעקנירטסיוא רע זָאל --- .עמ -ַאמ רעד וצ ןיכעק יד הנח טגָאז -- ! טשינ ךיז טּפַאה --

 .סקעבעג-רעטוּפ עשירפ טימ עוַאק עגידעקעמש עסייה זנוא טגנַאלרעד עמ ןוא ,קעװַא ךיז טצעז ןוא רהוא טקנַאד עמַאמ יד ןוא ,עצרַאװש יד הנח טגָאז ױזַא
 ' טקיווק ןוא טּפוז ןוא ןָאלג סָאד טלַאה עמַאמ יד ! ןדע-ךנ םעט .ןעבײרשַאב טינ ְךייַא ךיא ןָאק עװַאק רעד ןופ םעט םעד .רעסעב ךָאנ רשפא ןוא ,ךעלסקעבעג-רעטופ עשי'דיגנ יד ןענעז סָאד טא --. ?רעקוצ טימ ךעלכיק-רעייא ןעסעגעג לָאמַא טָאה רהיא
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 רעטלַא רעד טָא ,טגָאזעגנָא רימ רע טָאה הרושב עטוג א

 ? ןענָאז עמַאמ יד טעוו סָאװ !ןעסעפיוא ףימ זומ רע .,אירול

 .בייל סָאד רימ ףיוא טרעטיצ סע .דחּפ ַא רימ ףיוא ןָא-טלַאפ סע

 .םנַאו רעד ןופ טקורענּפָא זיא ,רהיא ףיוא גיל ךיאו סָאװ ,עפָאס יד

 ּםָארַא ךימ שטילג ןוא טנַאװ רעד וצ ךימ ךיא קור זייווכעלסיב

 טּפָאלק סע .טנַאװ ןעשיווצ ןוא עפָאס ןעשיווצ ,דרע רעד ףיוא

 ןעוו ,טרַאװ ןוא ןייֵא ךימ רעה ףךיא .ןהָאצ ַא ןֵא ןהָאצ ַא רימ

 יד ךיא ףור דייהרעליטש  ?ױזַא יו ןוא .ןעסע ךימ רע טעוו

 יד רעביא רימ ךיז ןעשטַאק סנעּפָארט עסַאנ יװ ,?היפ ןוא עמַאמ

 "עג ןענעז סנעּפָארט יד ,ןיירַא ליומ ןיא ןעקַאב יד ןופ ,ןעקַאב

 ,עמַאמ רער ךָאנ טקנעבעג טינ ױזַא לָאמנייק בָאה ךיא .ןעצלַאז

 םינ רָאנ ,ךיוא ךיא קנעב והילא רעדורב ןיימ ךָאנ .,דניצַא יו

 ךָאנ גָאז ךיא סָאװ ,ךימ ךיא ןַאמרעד ןעטַאט םעד ןָא ןוא .יױזַא

 רעטלַא רעד זַא ,שידק ןעגָאז רימ ְךָאנ טעװ רעװ .שידק םהיא

 ..+ ןעסעפיוא ךימ טעוװ אירול

5 5 + + + 6 9 9 5 4 2 5 9 9 9 4 

 ךימ ּפַאח ךיא זַא םורָאװ ? ןעפַאלשעג טוג ןיב ךיא ,םינּפַא

 ךיא ?טלעוו רעד ןיא ךיא ןיב ואוו ,םורַא ךימ ךיא קוק ,ףיוא

 ןיימ סױרַא קעטש ךיא עפָאס יד ּפָאט ךיא .טנַאװ יד ּפַאט

 סערדלָאק ענעטעמַאס ,ריקֹּלַא רעניטכיפ ַא ,רעסיורג ַא -- ּפָאק

 יד .ךעלעשטנעמ טימ טּפעלקעגסיוא טנעוו יד .דרע רעד ףיוא

 טציז אירול רעטְלַא רעד .שרדמהיתיב ןיא לידבהל יו --- ילעטס

 .ם"במר םהיא טּפור רע סָאװ ,רפס ןעסיורג םענעי רעביא ץלַא ךָאנ

 יו רימ ייב סיוא טמוק סע ."ם"במר, ןעמָאנ רעד טלעפעג רימ

 אירול רעטלַא רעד זַא ,ךימ ךיא ןַאמרעד םיצולּפ ."םָאבמיב ,

 ,ארומ בָאה ךיא .ןעסעפיוא טלָאװעג ןעטכענ טשרע ךימ טָאה
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 + ךימ טגָאז ןוא אירול רעטלַא רעד רימ וצ וצ-טחעג םיצולּפ ,ןעפָאלש ?יוװ ךיא .ןעגיוא יד ךיז ןעּפעלק רימ .ןעמערב יד טימ ענדָאמ סיּפע טכַאמ ןוא ,טעקמָאב ןוא ,טמורב ןוא ,ךיש-קעטש ענעש יד ףיוא ךיז וצ ּמָארַא-טקוק ,רעטניהַא טגעלראפ טנעה יד ,בוטש רעד רעביא םורָא-טהעג אירול רעטלַא רעד ,טייז רענעי ןֹופ ריהט יד טסילשרַאפ ןוא קעװַא טהעג ,ןייֵַא ךימ טקעד ןָאהטעגנָא שיצירּפ טהעג סָאװ יד !ןדעדג םעט -- עכייוו א ,ענעדייז ַא ערדלָאק ַא .יינש יו יוזַא סייוו זיא טנַאװעגטעב סָאד ,"סעניזנירּפש , טימ עפָאס ַא ףיוא ךימ טגעלַאב ןוא טנעה ענייז ןופ  וצ ךימ טמענ יז .ןעפַאלש ןיוש ףרַאד ךיא םורָאװ .,ןעזָאלפִא
 .ןעסעפיוא ךיד לע יא ? טסייוו .וד --
 ,טנָאז רע סָאװ טינ העטשרַאֿפ ןוא םהיא ףיוא קוק ךיא
 ,ןעסעפיוא ךיד לעװ ךיא ,ףיוא העטש --
 ?ףימ ? ןעמעוו ---
 ! ןייז טינ סָאד ןָאק שרעדנַא !ןעסעפיוא ףךיד ןומ ךיא !ךיד ! ךיד ---

 ; טנָאז אירול רעטלַא רעד סָאװ טא .ןילַא ךיז טרעפטנע ןוא ךיז ייב טגערפ ןיילַא רע .םעהטָא םעד ּפַאח ךיא סָאװ םיוק .טרָאװ סכילטיא וצ וצ ךיז רעה ךיא .ןילַא ךיז וצ ,רעליטש לָאמ עֶלַא רעבָא טדער רע ,טשטיינקרַאפ ןרעטש םעד ,רעטנורַא טנעה וד ,ּפָארַא ּפָאק םעד טלַאה ,בוטש רעד רעביא םורַא טחעג רע .אירול רעטְלַא רעד טגָאז ױזַא
 ...! ןעסעפיוא םהיא זומ ךיא .ןעסעפיוא םהיא ליווװ ךיא .ףיוא םהיא סע ךיא .תילכת רעד טינ זיא ןוצר רעד .ןוצר ןיימ והט ךיא ,ןָא םינ רָאג ךיז רהעק סע ? תונמחר ?סָאװ יִא .ףיוא םהיא ךיא סע ,ןעסעפיוא םהיא ךיא ליוװ טא ? ױזַא יו .ןוצר ןיימ טימ 1 ןעזייװַאב סָאד ךיא ןָאק סָאװ טימ !בבסמ א ןעבָאה זומ הבס ַא םייוו ? ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ .ןומדק ןייק טינ זיא טלעוו יד זַא ,טגָאז ם"במר רעד --
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 ןעקוק םורָאװ ,ןיינ זַא ,סיוא טזייוו ןעזייוו ? טינ ךימ טהעז רע יצ

 ךימ טָאה עמ .טינרָאג םהיא ןעמ טָאה טגָאזעג ןוא ,טינ רע טקוק

 ןופ ךיהט יד ןעסַאלשרַאפ טָאה עמ ןוא רעהַא טזָאלעגניײרַא רָאנ

 ןעקוק ןוא ,אירול רעטלַא רעד ןָא ךיז טּפור םיצולּפ .טייז רענעי

 ; רימ ףיוא םינ ךָאנ ץלא רע טקוק

 .ם"במר לעקיטש ַא ןעזייוו ְךייא ךיא ?עװ ,רעהַא טמוק ---

 ? "רהיא,, רע טגָאז רימ ? רימ וצ ? סָאד רע טדער ןעמעוו וצ

 ָאד ָאטשינ זיא רימ ץוחַא .ןעטייז עַּלַא ףיוא םוא ךימ קוק ךיא

 ןייז ףיוא לָאמ ַא ךָאנ סיוא טמורב אירול רעטלַא רעד .רענייק

 : םיטש רעבָארנ

 ! טנָאז ם"במר רעד סָאװ ,ןעהעז רהיא טעו ,רעהַא טמוק ---

 .טנעהַאנ םהיא וצ ןהעגוצוצ ןלעב ַא ןיב ךיא

 ? רהיא טפור ךימ ---

 ? ןעד ןעמעוו ,ךייַא ,ךייַא ---

 ןעסיורג ןיא טקוק ןוא אירול רעטלַא רעד רימ וצ טכַאמ ױזַא

 ןייא טימ טלעטייט ןוא טנַאה ַא רַאפ ךימ טמענ ןוא ןיירַא ךוב

 .טגָאז ם"במר רעד סָאװ ןהעטשרַאפ וצ רימ טינ ןוא רענניפ

 .ץטיה רהעמ ץלַא טימ ןוא רעכעה רע טדער ,רעטייוו סָאװ ןוא

 םהערד רע .טיור שזַא דרעוו רע זַא ,קרַאטש ױזַא ךיז טכָאקעצ רע

 רימ רע טגנַאלרעד ןעגיובנעלע ן'טימ ןוא ,רעגניפ ןעבָארג ן'טימ

 : רימ וצ טכַאמ ןוא ןיירַא טייז ןיא טונימ עלַא

 ? טוג זיא סע ,ָאיֵא 4? רהיא טגָאז סָאװ .,ונ --

 גייוש רעבירעד .טינ ךיא העז --- טוג קרַאטש ןייז לָאז'ס

 ךיא ןוא ,ךיז טכָאק רע .ךיז טכָאק רע ןוא ,גייווש ךיא .ךיא

 .טייז רענעי ןופ לעסילש ַא ןופ גנולק א ךיז טרעה סע .גייווש

 סָאװ עבלעז יד ןיירַא טמוק סע ןוא ריהט יד ךיז טנעפע סע

 ןוא אירול ןעטלַא םוצ וצ-טהעג יז .ןָאהטעגנָא שיצירּפ טהעג

 .רעביוט ַא זיא רע ,םינּפַא .ןיירַא רעהיוא ןיא ךיילנ םהיא טדער

 ךימ לָאז רע ,םהיא טגָאז יז ? ןעיירש יז ףרַאד סָאװ -- טינַא
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 ,גיד'השקשינ ךיוא ןייז הרַאד ןעפָאלש  .ךיז ןעשטַאק וצ טכעלש טינ ןייז ףרַאד ערדלָאק אזַא ףיוא .דרע רעצ -נאג רעד רעביא טיירּפשעגסױא זיא סָאװ ,ערדלָאק רענעטעמַאס רעד ףיוא ךיז טעשטַאקעג ןוא טגעלעגרעדינַא רַאג ךימ טלָאװ ךיא רעדָא ,רערעדנַא רעד זיב טנַאװ ןייא ןופ ןעמָאלעג ךיא טלָאוװו ,ןיילַא רענייא ןייז לָאז ךיא ןעוו זַא ,סיורג יוזַא זיא ריקלַא רעד .ריקלַא ןעסיורג ַא ןיא טרהיפעגניירַא ךימ טָאה עמ ,שרדמה -תיב ןיא יו רענעש ךָאנ .שרדמה-תיב ןיא לידבהל יו ,טלהָאמ -עצ ןיא ילעטס יד .רעדעל טימ טקעדַאב ןענעז ןעלהוטש יד ,ךעלעשטנעמ טימ ןוא סעקצַאצ טימ טּפעלקעגסױא ןענעז טנעוו יד .ןעּפמָאל רועיש .ַא ןהָא .ןעּפמָאל ןיוש ןענערב ייז ייב ןוא ,טכַאנ טכער טינ ךָאנ זיא'ס ,ןהעג  וצ היחמ ַא ןיא סיפ עכיורָאב טיס .ןעכייוו טימ טעבעגסיוא ןענעז ּפערט יד .,ּפערט ףיוא ףיורַא ךימ טרהיפ עמ ,זָאנ רעגנַאל ַא םימ עצרַאװש א זיא יז .יז טסייה חנח .ןיכעק יד ּפִא ךימ טרהיפ ? "ףיורַא , טסייה סָאװ ,םינ ךיא סייוו .ףיורא ןהענ רימ ןעמ טסייה ,ןעסעגעגּפָא ! שיילפ אמזוג א --- שיילפ ןוא (! שטעליוק ןעכָאװ רעד ןיא) שטעליוק טימ ךיוי .ןעסע רימ טיג עמ .ןיירַא רדח ןיא ,יז טגָאז ,ןערהיפּפָא ךימ טעװ ןוא רימ ךָאנ ןעמוק יז טעוװ ןעגרָאמ .ןעגיוא יד שי א

2 

 ,ךימ טהעז רע :טכַארט ןוא םהיא ףיוא קוק ךיא ,אירול רעטְלַא רעד טא דיא רענדָאמ ַא ,ןיילַא ךיז וצ ךייהרעליטש טמורב ןוא סופ ַא טימ טלעקאש ,רפס ןיא ןיירַא-טקוק ,דרָאב ם'נופ ןעציּפש יד טייק רע רָאנ ,טינרָאג רע טגָאז ןעגָאז ,רפס ןעבָארג ןעסיורג ַא רעביא טציז רע .אירול רעטלַא רעד זיא סָאד טא -- ,טהיינ -עגסיוא עקשטילב טימ טעמַאס ןופ ךיוא ,סיפ יד ףיוא ךישקעטש ,טעמאס עלַאג ןופ עקלעמרַאי א ,טַאלַאח רענעדייז א ,ןרעטש ןעטיירב ַא טימ ,דרָאב ןעיורג ַא םימ ,רעכיוה ַא ,דיא רענעש ַא
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 .ץַאק ַא טגָאלש עמ יװ ,ןעהעז טינ ןָאק ךיא .,ןײרַא טייז ןיא

 ךיא .םייחדילעב רעצ ןייק ָאטינ זיא ייז ייב .רימ ןופ ייז ןעכַאֿל

 ייז .הרות-דומלת רעד ןיא רימ טימ סָאװ ,רעדניק יד ןופ דער

 -ליה יד, :ךימ ןעפור ייז .ייז ןעכַאל רימ ןופ .םיחצור ןענעז

 יז לייוו ,"עגידעגָאלק יד --- עמַאמ ןיימ ןוא ,"ןעזיוה ענרעצ

 .גידנעטש טנייוו

 .רימ וצ ייז ןענָאז --- !עמַאמ עגידענָאלק ןייד טהעג ןָא --

 ןערהיּפּפָא ןוא רדח ןופ ןעמענּפָא ךימ ןעמוקעג יז זיא סָאד

 .עלעטש עבייר ןיימ ףיוא

: 
9 

 רעטיב זיא רהיא זַא ,עמַאמ יד ךיז טנָאלקַאב געוו ן'פיוא

 "עג רהיא טָאה טָאג .(גרַאק זיא ןיילַא רעטיב) רעטסניפ ןוא

 והילא רעדורב ןיימ .ןיילַא ןייז ףרַאד יז ןוא ,רעדניק ייווצ ןעבענ

 ןירַא ,טוג רהעז ,ערה-ןיע ןייק ,טַאהעג הנותח ,יז טגָאז ,טָאה

 רהעווש רעד סָאװ ,ןורסח רעד רעבָא זיא ,בורגיץלַאמש א ןיא

 ןָאק סָאװ .טגָאזעג סנייטשמ ,רעקעב ַא .גנוי רעבָארג ַא זיא

 ,עמַאמ יד רימ טימ ט'הנעט ױזַא / ? רעקעב א ןופ ןעגנַאלרַאפ ןעמ

 .אירול ןעטלַא םוצ ,עלעטש רעכייר ןיימ ףיוא ןעמוק רימ ןוא

 טגָאז ױזַא .ץַאלַאּפ ןעכילרעזייק ַא ןיא טציז אירול רעטלַא רעד

 "רעד .ןייז ןלעב ַא ךיא ןיב ץַאלַאּפ ןעכילרעזייק ַא ןיא .עמַאמ יד

 ןיא ךיק ןיא .עמַאמ יד ןוא ךיא .ךיק ןיא רימ ןענעז עלייוו

 יד ןוא ,טצנַאלג ןוא סייוו זיא ןעוויוא רעד .סואימ טינ ךיוא

 םע .ןעציז זנוא טעב עמ .טצנַאלג גנידסלַא ןוא ,ןעצנאלג םילכ

 טימ טדער יז .הצירּפ ַא יװ ןָאהטעגנָא ,לעבייוו א סױרַא טמוק

 ןץטימ וצ טלעקָאש עמַאמ יד .רימ ףיוא טזייזו ןוא עמַאמ רעד

 ץיז ךיא .ןעציז טינ ליװ ןוא ןעּפיל יד לָאמ עלַא טשיװ ,ּפָאק

 ךיז לָאז ךיא ,ןָא רימ טגָאז ,קעװַא טהעג עמַאמ יד .ָאי אקוד

 ןוא ןייוו ַא ?ייוורעד יז טּפַאח ייברעד .שטנעמ א יװ ןעטלַאה
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 .ןעפיוק ריד ךעלעוו -יטש ,ךעל'מישובלמ רַאּפ ַא ןעכַאמ ריד לע ךיא .ךָאו ַא ?בור ףניפ ןוא .ןעטוג ַא ךיוא רעגעלעג ַא ןוא ערעשטעוו עשי'דיגנ ַא .טייברַא םוש ןייק ןעבָאה טשינ טסעװ  .ןיהַא ןערהיפּפָא ךיד ךיא לעװ ,ןעמוק וד טסעוו טכַאנרַאּפ ,רדח ןיא ,דניק ןיימ ,חעג .עלַא זנוא רַאפ גונעג ןייז סע ןָאק ּפָארַא טלַאפ ייז ייב סָאװ .עשי'דיגנ ַא ,ערעשטעוו עטוג ַא .(עניימ עמַאמ יד רימ טגָאז

  !יז זומ ןענייוו .עניימ עמַאמ יד ,טינ שרעדנַא רעבָא יז ןָאק ? ןענייו ןעמ רַאד עשז סָאװ ?ָאיא -- םוג ,ךיז טכַאד

 ,ב

 סופ ן'טימ ריינש ַא רהיא יז ןעגנַאלרעד ,ץַאק יד ייז וצ ןהעג -וצ זָאל -- עבט ַא ןעבָאה ייז .ןעטכַארטוצסיוא סָאװ טיג ןיוש ןעסייוו ייז .ןורכז םוצ טדַאש ,ץַאק א טלַאה עמ זַא .טנעה יד ןעשַאו ןעמ ףרַאד ,ץאק ַא טלאה עמ זַא .תוישעמ דנעזיוס ןעלהעצרעד ךייַא ייז ןעלעוו ,םירבח עניימ טימ ,ייז טימ רעבָא עשז-טדער ? ראפרעד רימ טמוק סָאװ -- ,ץַאק ַא בעיל בָאה ךיא ,ןעקרומ ןָא-טביוה ןוא ךעלגיוא יד וצ יז טכַאמ ,לעּפעק ן'רעביא יז טעלג עמ ןַא ןוא ,ךיז טעצשַאל ץַאק ַא .קע ן'טימ טהערד טנוה ַא ,הפינח ךיז ןיא טָאה טנוה ַא .ּךָאז עטזָאלעגוצ ַא זיא ץַאק ַא .ןעניל ַא'ס :גָאז ךיא .קיזמ ַא ןיא ,ןעמ טגָאז ,ץַאק ַא ,היח ענייר ַא זיא ץַאק ַא .ןעגיל ַא'ס :גָאז ךיא .אמט ַא זיא ,ןעמ טגָאז ,ץאק א .םהענעגנייֵא רהעמ ךס א -- זַאק יד רעבָא רַאפרעד .רעגרע זיא ןענרעל .ןענרעל טינ יבא .טײברַא ןייק טינ ןיא'ס ,עטָאלב ןיא'ס -- גנַאג ַא ןהעג ,ץלָאה ןעגָארטניײרַא ןעפלעה ,בוטש יד ןערחעקסיוא .טײברַא ערעווש ןייק טינ זיא טייברַא ס'ניציבר רעד  .ץַאק רעד טימ ךימ לעיּפש ןוא בוטש ןיא ןיציבר רעד ךיא ףלעה .התכ ןייק רימ רַאפ אטשינ .טינ ךיא ןערעל ןענרעל .ױזַא ?ייוורעד ךיא העג הרות-דומלת ןיא



 ָש

 עלעטש עכייר ַא בָאה ךיא

 ,א

 ןיוש בָאה ךיא זַא ,הרושב ַא טגָאזעגנָא רימ טָאה עמַאמ יד

 ,םיאנוש ערהיא -- הכָאלמ-לעב ַא ייב הלילח טשינ .עלעטש א

 ןהוז ס'נזח םעד יסייּפ זַא ,ןעבעלרעד טינ סָאד ןעלעוו ,יז טגָאז

 עכייר ַא זיא ,יז טגָאז ,עלעטש ןיימ ,הבָאלמ-לעב א ןייז לָאז

 ןיא ןהעג ךיא לעװ גָאט ןעצנַאג ַא .עלעטש עגנירג ַא ,עלעטש

 ןהענ ךיא לעװ טכַאנייב ןוא ,סע טסייח הרות-דומלת ןיא ,רדח

 רעסיורג ַא זיא אירול רעטלַא רעד .אירול ןעטלַא םוצ ןעפַאלש

 ןיא ױזַא ,טסייה סָאד ,רעקנַארק א רָאנ זיא רע .יז טגָאז ,ריבג

 .טכַאנייב טינ רָאנ ,טפָאלש ןוא טקנירט ןוא טסע .טנוזעג רע

 םהיא ךיז טכַאמ גיוא ןייא ןייק .ןעפַאלש טינ רע ןָאק טכַאנייב

 ןילַא םענייא ןעזָאל םהיא ארומ רעדניק יד ןעבָאה .וצ טינ

 סע .םהיא טימ ןייז לָאז שטנעמ 8 ןעבָאה ןעמ ףרַאד .טכאנייב

 ןיֵא םהיא וצ ןעצעזקעװוַא .שטנעמ ַא יבַא ,דניק ַא ןייז געמ

 ַא ייהעלע ,טשינרָאג -- דניק א .טשינ טסַאּפ ןעדיא ןעטלַא

 ערעשטעוו ןוא ,טגָאזעגוצ ייז ןעבָאה ךָאו ַא ?עבור ףניפ ,לעצעק

 ֹזַא) הרות-דומלת ןופ טסמוק וד ןעוו ,טכַאנרַאפ עּלַא ריד רַאפ

18 





 ט

 עלעטש עבייר ַא בָאה ךיא
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 ,יסעּפ הנכש רעזנוא רהָאי רעטוג רעד ןָא טגָארט ןעכַאז עלַא יד וצ ,רימ ףיוא טקוק עמ זַא ,טנייפ בָאה ףיא .ערעשטעוו רעד ןופ טינ האנה ןייק בָאה ךיא ?ןעגָאז ךייא פעוו ךיא סָאװ ,טסייוו רהיא ,זָאנ רעד ףיוא ןעבעג גנוטכַא לָאז ןוא ,ןעּפַאח טינ לָאז ןוא לעּפָאנ ַא טימ ןעסע ּפָאז ךיא ,שטנעמ ַא יװ ןעציז לָאז ךיא ,רימ ףיוא טקוק ,והילא רעדורב ןיימ ,ןתח רעד .הלכ-ךתח ןופ טייוו טינ רעלעט ןייא ןופ ןעסע עטלַא ןֹוא ךיא ,לעגייב רענעטכַאלפעג ַא יװ ,סיוא -ןעהעז ןוא עלעננעטס ַא טימ ןעטנוא ןופ ןעדנובעגפיונוצ ,ךעלּפעצ ייווצ טגָארט ןוא רחֶאי ןייא טימ ?בה"ךס רימ ןופ רעטלע זיא יז .יז
 | ! םימשה ןמ גוויז א ...? ךודיש ןייק ןייז טינ לָאז סָאװ רַאֿפ .רעהַא קוק ַא רָאנ טוהט --- .עמַאמ רעד וצ תוחכ עלַא טימ יז טיירש --- !טנוזעג ןייז רהיא טלָאז --
 ,אָכ ןענייוו וצ ןערעהפיוא לָאמַא טעװ יז ,טינ טסייוו רהיא !טנייוו יז ; לָאמ עלַא סָאװ ,סָאד טוהט יז ,עליישטַאפ רענעדייז רעד טימ ןוא שובלמ ןעדמערפ ןעלעג ן'טימ עמַאמ יד העזרעד ןוא ּפָאק םעד ףיוא -ביוה ךיא .טכַארטרַאֿפ דרעװ םלוע רעצנַאג רעד .ךַאלָאװ א ,ןוגינ םענעש ַא ץעז ַא ןעוהט רמז-ילכ יד סָאװ ,קילג ַא .לָאד -נאקס ַא ןייז טעוו'ס ןוא ,ןעצַאלּפ ריחָאּפ רעד טעװ טונימ ַא ךָאנ .ריחָאּפ ַא יװ ןָא ךימ זָאלב ןוא זָאנ רעד ייב וצ ךימ ךיא טלַאה ,ןעסישסיוא טינ לָאז ךיא ידכב ,רעטכעלעג רַאפ ךיז ןעקיטש ןוא שיט ןרעטנוא ןעניוא יד ּפָארַא ןעזָאל ,עטלַא ןוא ךיא ,עדייב רימ .זנוא ףיוא טקוק םלוע רעצנַאג רעד .טנייוו עטשרעטנוא יד ,טבַאל םהיא ייב ּפיל עטשרעביוא יד : טסייה סָאד ,ליומ ןעבלַאה ַא טימ טבַאל רעקעב רעד הנוי .הלכ-ןתח ןענעז עטלַא ןוא ךיא זַא ,סעומש ַא דרעװ סע ןוא ,גיד'תבש ןָאהטעגנָא ,רעקעב רעד הנוי ,ןתוחמ רעד ןָא טמוק יירשעג ןענירעזייה רהיא ףיוא
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 חור רעד .רעהיוא ןייַא ןָא ךייַא ןעהערד רעדָא ,טנעה יד רעביא

 !רעגניפ ַא טימ וצ ךיז רהיא טרהיר רעמָאט ,קעװַא ייז טּפַאח

 עטוג ַא ןייז לָאז עמַאמ יד ןעוו ,ךַא !ןעסייבּפָא ייז טעוו רהיא

 ,רעבָא סייוו ךיא .רמז-ילכ ַא רַאֿפ טכַאמעג ךימ יז טלָאװ ,עמַאמ

 רָאנ ,עטכעלש ַא זיא יז תמחמ טינ .ןעלעוו טינ סָאד טעװ יז זַא

 לעגנוי ס'נזח םעד יסייּפ זַא ,ןעזָאלרעד טינ טעװ טלעוו יד תמחמ

 .הכָאלמ-לעב ןייק טינ ןוא רמז-ילב ןייק טינ .רמז-ילב ַא ןייז לָאז

 ןופ ןייז טעװ סָאװ ,לָאמ ןייא טינ ןופרעד טדערעג ןיוש טָאה עמ

 הנכש רעזנוא ,והילא רעדורב ןיימ ,עמַאמ יד .תילכת רעד רימ

 ךימ קשח טָאה רע .רעדניבנייַא רעד השמ ,ןַאמ רהיא ןוא יסעּפ

 יסייּפ זַא ,טגָאז יז .יסעּפ טשינ טזָאֿלרעד .טײברַא רעד וצ ןעמענ

 ןייז לָאז ןהוז ןייז זֵש ,טנעידרַאפ טינ טָאה ,םולשה וילע ,ןזח רעד

 ןעסעגרַאפ רָאג ןוא טדעררַאפ ךימ בָאה ךיא ...הבָאלמ-לעב א

 טיירג עמ  .הּפוח רעד ךָאנ גנַאל ןיוש זיא'ס .הנותח רעד ןופ

 ךיא ,לירדַאק ַא ןעצנַאט ךעלדיימ ןוא רעבייוו .שיט םוצ ןיוש

 ןיא ןעזיוה ענרעצליה עניימ טימ טעטנַאלּפעגניירַא ךימ בָאה

 "רַאװ ןעמונעג ךימ ןעבָאה טצנַאט עמ יו ןעקוק סָאװ יד .,ןעטימ

 רַאפ סָאד זיא סָאװ, .,שטַאימ ַא יו ,ןערעדנַא םוצ רענייא ןעפ

 רעד טגָאז "! לזמ-םילש ַא סיּפע , .רענייא טגָאז "? עּפעשטירּפ ַא

 "רעד .רעטירד ַא טגָאז "! תורצ יד וצ לעטשער א, .רערעדנַא

 יו גירעזייה ןיוש זיא יז) ךיז טיירשעצ ןוא הנכש רעזנוא טהעז

 : (טנַאװ יד

 דעג יצ ,רייטומ וצ ,העד-רסח יצ ,עגושמ טנעז רהיא יצ ---

 זיא סָאד ?ןעקנַאדעג עֶּלַא ייב טינ יצ ,ןעניז ם'נופ יצ ,טרהיר

 .1!! לערעדורב ס'נתח םעד ךָאד

 קעװַא ךימ ןעמ טָאה יאדוא ! ןעמונעג ייז טָאה סע !ַאהַא

 ,רהיא טסייו ןוא .דצ ס'הלכ טימ ךיילג שיט ם'ייב טצעזעג

 םימ ןייז טעװ רהיא זַא ?טצעזַאב ךימ טָאה עמ ןעמעוו טימ

 ס'הלכ רעד טימ !ןעפערט טינ ךיוא רהיא טעװ ,ּפעק ןהעצכַא

 טסייה עטלַא ,לערעטכעט ןיילק ס'רעקעב םעד הנוי .לערעטסעווש
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 סָאד זיא גָאטייב .טייצ רעד ןַא ךיז טדנעוו סע --- זיר ןעגָאז ןָאק
 --- טכאנייב ןוא ,ךילבלעג סיוא סָאד טקוק טכַאנרַאֿפ ,זיור-לעה
 ןַא ,לָאמַא ןוא ,ךילנירג סיוא סע ךיז טלהָאמ הירפ ץנַאג .סייוו
 -קיטנַא , ןיא ןיירַא ראג סָאד טלַאפ ,ןייֵא קרַאטש ךיז טקוק עמ
 .עטַאילעּפָאּפ-ןירג-לעקנוט-יולב-ךילטיור-לעה : טסייה סָאד ,"ערָאמ
 סיוא יז טחעז עמַאמ רעד ףיוא ,רהעמ טשינ .עליישטַאפ ענעטלעז א ןיא'ס םורָאװ ,טינ ןעמ ןָאק ןורסח ַא עליישטַאפ רעד היוא ןעגָאז
 עליישטַאפ יד טינ ךיז טּפעלק סיּפע .דמערפ קרַאטש ,דמערפ
 רַאפ ןיא םינּפ סָאד ןוא ,ךיז רַאפ זיא עליישטַאפ יד םינּפ םוצ
 יו ןייז ,ןערָאּפ ךיז ןעפרַאדַאב םינּפ ן'טימ ?עטיה סָאד .לעטיה שליבסנַאמ ַא ,לידבהל ,יוװ זיא עליישטַאפ עשרעבייוו ַא .,ךיז
 -נָא טהעג רע .והילא רעדורב ןיימ ,לשמל ,טֶא .ןעסָאגעגפיונוצ
 ן'םיוא םהיא ייב ןעסכַאװעגסיױא יו סָאד זיא ,לעזוטרַאק ַא ןָאהטעג
 טינ ןוא .ןערָאשענּפָא ןעצנַאגניא םהיא ןעמ טָאה תואּפ יד .ּפָאק
 -עגנָא רע טָאה עקשינַאמ ַא ,טלָאגעגּפָא רָאנ ,ןערָאשעגּפָא רָאנ
 ןוא ענירג ,עטיור טימ סייוו יא טפיוקעג רע טָאה לעסּפינש ַא ןוא ,ןעציּפש עטגעלעגּפָא טימ ,רענלָאק ןעטרַאח ַא טימ עסייוו ַא ןָאהט
 ןוא ץנַאלג ן'טימ לעויטש !סּפינש רעכייר ַא .ךעלעטניּפ עיולב
 -סיוא לָאז רע --- ןעסַאצבא עכיוה קרַאטש ףיוא ןוא ּפירקס ן'טימ
 טינ ןיא רע .ןעסכַאוװעג ןיילק רהעז זיא רע :; סעקנַאב ןעטדיוס ַא יװ ,ןעפלעה רעבָא םהיא טעװ סע .רעכעה לעסיב א ןעהעז
 ,יז טסייה הכרב ,רעטכַאט ס'רעקעב םעד חנוי ןופ ,חלכ רעד ןופ ךער ךיא .עשליבסנַאמ א יִז טָאה עמיטש ַא ןוא ,יניטעבַאה ןוא טיור ןוא ,גידליבסנַאמ ןוא ךיֹוח ןוא סיורג זיא יז יו ,ןיילק יױזַא
 -רַאפ ןיב ךיא .הלכ"ןתח ףיוא ןעקוק וצ טינ טייצ ןייק בָאה ךיא .הּפוח רעד רעטנוא ?ערָאּפ סָאד ןעהעז וצ ןעוועג ןעגינעגרַאפ א
 ן'טימ סַאברעטנָאק םעד -- ץפַא יו רהעמ .םילכ ערעייז יוװ ,רמז-ילכ יד ױזַא טינ ןוא ,רמז-ילכ יד ןעהעז ףרַאד ךיא .ןעמונ
 ייז ןעבעג סיּפע דלַאב .םילכ יד ןוהט בורּפ ַא טנעהַאנ ןהעגוצ טינ ןָאק עמ סָאװ ,ןורסח רעד ! םילכ ייווצ ענעש .,קיױּפ-לעסעק
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 ךעלזיוה עיינ רֶאּפ ַא ןַא רימ טוהט ,םורַא ךימ טשַאװ עמַאמ יד

 טכַאמעג ןענעז ךעלזיוה יד .הנותח רעד וצ לעטעקשַאק ַא טימ

 טלעטש עמ זַא : עירעטַאמ ַא רעסָאװ ןופ טינ סייוו ךיא ןערָאװעג

 ענדָאמ .ייז ןעיירש ,טהעג עמ ןַא ןוא ,ייז ןעהעטש ,קעװַא ייז

 ! ךעלזיוה
: 

 קע ןיוש זיא ,ךעלזיוה יד ָאטִא ןעסיירעצ טסעוו וד זַא ---

 ! טלעוו

 עכלעזַא .ױזַא ךיוא ןיימ ךיא ןוא ,עמַאמ יד טגָאז ױזַא

 "עצ ייז לָאז עמ ןערייס .ןעסיירעצ טינ ןיוש ךיז ןענַאק ןעזיוה

 יַאד ַא ןוא ,ןעקיטנַא יד ןופ רָאנ זיא לעטעקשַאק סָאד ,ןעכערב

 טרעה סע זַא .סנידנעצנַאלג ַא ,סצרַאוש ַא סָאד טָאה פעקעש

 וצ יינ-ספיוא ןָא סע טביוה ,סָאד ןעמ טייּפשַאב ,ןעצנַאלג וצ ףיוא

 ןערערט ןוא ,טלעווק ןוא רימ ףיוא טקוק עמַאמ יד .,ןעצנַאלג

 ךיז טליו רהיא .,ןעקַאב עטשטיינקעג ערהיא ףיוא ךיז ןעקייק

 םוצ טגָאז יז .ןעמענסיוא הנותח רעד ףיוא לָאז ךיא זַא ,רהעז

 :ןתח

 "רַאפ טינ םהיא טימ לעװ ךיא ?וד טסניימ יוװ ! והילא ---

 דָאמ ַא יו ,ערה-ןיע ןייק ,ןָאהטעגנָא טהעג רע ? ןערעו טמעש

 ,דניק ַא ס'ברַאנ

 לעדרעב סָאד ךיז טעג ,ךימ טכַאהטַאב והילא רעדורב ןיימ

 .ןעקוק ןייז טיידַאב סָאװ ,סייוו ךיא .סיפ עניימ ףיוא טקוק ןוא

 עמַאמ יד ...סיוורָאב טהעג "דניק ס'כרַאנָאמ , םעד סָאװ ,טקוק רע

 יייהידנעסיוו טינ ךיז טכַאמ יז רָאנ ,קוק ןייז ךיוא טהעטשרַאפ

 ךיא סָאװ ,שובלמ לעג ענדָאמ ַא ןיא ןָאהטעגנָא יז טהעג ןיילַא

 זיא שובלמ סָאד .ןעהעזעג טשינ לָאמנייק רהיא ףיוא סע בָאה

 ךיא זַא ,ןערעווש טגעמענ טלָאװ ךיא .טיירב םשונמ רהיא ףיוא

 רַאפרעד ..יסעּפ הנכש רעזנוא ףיוא ןעהעזעג לָאמַא םע בָאה

 ךָאנ ,עײנילעגַאּפש ַא ,עליישטַאפ ענעדייז ַא ּפָאק ן'םיוא יז טנָארט

 רעווש זיא עליישטַאפ רעד ןופ רילָאק םעד .ןעשטיינק עלַא טימ

 עמ ,לעג ןעגָאז ןָאק עמ ,סייוו ןעגָאז ןָאק עמ .ןעביירשַאב וצ
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 .חילפ ךיא ןוא ?עגילפ בָאה ךיא זַא ,סיוא ױימ ךיז טלהָאמ ,ךיז ןעזָאלעצ תיציצ יד ןוא פעטניוו ַא זיא'ס ןוא גרַאב ַא ּפָארַא ףיול ךיא זַא .?ע'תופנכ-עברַא ןעציס ַא ןעביוא ןופ ןוא ,זיוה ןייא ,לעדמעה ַא : ןָאהטעגנָא טכייל רהעז ןוא סיוורָאב ךיא העג וצרעד .סיפ עננירג רהעז בָאה ךיא .רעייפ א ךיא ןיב ןעפיול ףיוא ,רימ ןעפיול עלַא ,ךעלקעשַאל יד ךָאנ ףיול ךיא .דרעפ יד ךָאנ ןעפיול ךעלקעשָאל יד ,ןעפיול דרעפ יד .ךעלדרעפ יד וצ םוא ךימ רהעק ךיא ..ךייהרעניילק וליפַא טנייפ ךיא בָאה םיריזח ,ךעל'מיריזח ץוח ַא ,בעיל זיא ןיילק סָאװ /?לא -- ךעלעבענק ,ךעל -עקלעביצ ,עקשטעגנוי לעּפָאטרַאק ,עקניניילס ךעלעקרעגוא ליפא
 !עלייו ַא העטש !ריד טימ זיא טָאג ! לעטָאמ --
 . רסומ רימ טנָאז ןוא סייווש םעד עַלַאּפ רעד טימ ךיז טשיוו ,רעיּפַאּפ לעקעּפ סָאד ּפָא-טנעל רע .ןַאמ ס'הנכש רעזנוא וצ ,ןעניוא עטזָאלעגּפָארא םימ ,ךילעמַאּפ וצ-העג ,ןעפיול וצ ףיוא-רעה ךיא .והילא רעדורב ןיימ ןופ קסּפ ןייק ןעּפַאה טינ לָאז ךיא ןוא / ,ןעמַאמ רעד רַאפ עלעקנעב ַא ןעלעטשוצ טינ רימ לָאז רע ,ארומ בָאה ךיא .רעיּפַאּפ עלובַאב קַאּפ ַא םימ םייהַא דירַאי ם'נופ טפיול ףע .רעדניבנייַא רעד חשמ ,ןַאמ ס'יסעּפ רימ וצ טיירש ױזַא
 ! םייחַא םוק ? וד טסייוו סָאד --- רעדורב ןייד ייב המוח יד דלַאב ןיוש ! גָאט ַאזַא ןיא ךאנ ןוא ? ךרעפ עַלַא טימ דייהרענעגושמ ןעפיול ןוא סרענייגיצ ןעו וי ךיז ןעהערד םותי ַא עלעננוי ַא טינ סָאד ךיז טמעש יו --

 .ד

 { רימ זיא רענוד ַא ? ןעוועג וד טזיב ואוו --
 .םענייק רַאפ טלהעצרעד םינ רע טָאה טרָאװ ןייק ,רעדניבנייא רעד השמ לָאז ןעבעל גנַאל .םינּפ טציוושרַאפ ,טמַאלפרַאפ ןיימ ןוא סיפ עטגיטולבעצ עניימ ,פעזיוה ןעסירעצ ןיימ טכַארטַאב ןוא טנעה יד טימ קסעילּפ ַא טימ עמַאמ יד רימ וצ טגָאז ױזַא
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 רירי ַא טלעטשעגסיוא ךיז טָאה הירפ ץנאנ .חנותח טָאה והילא

 ךיא .ןייז ןעטרָאד ךיא זומ ,דירי ַא דלַאבװ .לעטדעטש ןיא

 עט'מס'רַאפ יו ,םורַא-ןעפיוֿכ ןעדיא .תויח סָאד דירי א בעיל בָאה

 יד רַאפ םייוג יד ןעסייר ,ךיז ןערעדליּפ ,ןעיירש ,ןעציווש ,זיימ

 ןוא !ייז טימ רעטַאעהט ַא -- טלענ ןעזייל סיוא ןעהעג ,סעלָאּפ

 ,ףױרַא ןעלטיה יד ,ילָאװַאּפ אקוד ןעהעג ייז } םייצ ןעבָאה םייוג יד

 .תואיצמ ןעלדנַאה ןעליוו ,ךיז ןעגניד ,ךיז ןעצַארק ,ןעּפַאט ,ןעקוק

 ,סעבוזַאּפ ענעפָא עטיירב טימ ,סרעיילש ענרָאמ הנושמ טימ סעיונ

 ןיײרַא ייז ןעּפַאח סעכוזַאּפ יד ןיא .טסירב יד סױרַא טהעז עמ

 ,ןיוש ןעסייוו ןעדיא .חרוחס לעקיטש ַא ,טינ טהעז עמ ןַא ,לָאמַא

 ןוא ,סיוא ןעמ טלעסיירט ,טהעזרעד עמ זַא .ןעניוא טימ ןעקוק

 .ַא טפיוק תילרע ןייַא זַא ,ךיז טכַאמ לָאמַא .הנותח ַא דרעוו סע

 .רעיילש ןיא סָאד טקעטשרַאפ ןוא ןיירַא רעטסיולק ןיא לעטכיל

 לעקיטש ַא ןעכַאמ ךיז ןעליוו ,ןוהט וצ סָאװ טינ ןעבָאה טייל עגננוי

 עלַא .לעטכיל סָאד דייהרעליטש ןָא רהיא ייז ןעדניצ .בוט-םוי

 םָאו םינ טסייוו תילרע יד .,ןעכַאֿל ןוא תילרע רעד ףיוא ןעקוק

 עטדיוט טימ ןעדיא עלַא ןעטלעש וצ ןָא יז טביוה .ןעכַאל ןעדיא יד

 געלשעג ַא ןופרעד דרעוװ לָאמַא .רהעמ ךָאנ ןעמ טנַאל .תוללק

 טשינ ּףרַאד עמ -- ךייַא גָאז ךיא .ןעדיא ןוא םייוג ןעשיווצ

 טסייװ ."עננַאק, יד זיא ץלַא ןופ רענעש ...ו רעטַאעהט ןייק

 טרָאד .קרַאמ-דרעפ רעד זיא סָאד ?טסייה סָאד סָאװ ,רהיא

 ,דרעפ רהיא טהעז טרָאד .דרעפ טפיוקרַאפ עמ ןוא ןעמ טפיוק

 זיא לעמוט רעד  .םיצירּפ ןוא םייונ ,ןעריא ,ןעשטייב ,רענייגיצ

 ןערעווש רענייגיצ יד .ןערעוו ביוט ןָאק עמ ,עבטה ךרדל ץוח ָאד

 יד טימ ןעקַאנק םיצירּפ ,טנעה יד רעביא ןעשטַאּפ ןעדיא ,ךיז

 .ןעגיוב ן'סיוא לייפ רעהַא ןוא ןיהַא ןעפיופ ךעלדרעפ ןוא ןעשטייב

 טסעומש רעוו ןוא ,ןעפיול ךעלדרעפ יו ,ןעקוק וצ בעיל בָאה ךיא

 ןוא !לעקעשַאל א ךָאנ ברַאטש ךיא ,סיוא-העג ךיא ! ךעלקעשַאֿל

 סָאוו גנידסלַא -- בעיל ךיא בָאה ךעלקעשָאל ענייפק רָאנ טשינ

 ?טסייוו רהיא .,ךעלצעק עניילק ,ךעלטניה עניילק :ןיילק זיא
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 ...? ןערערט לעיפ ױזַא ןעשטנעמ ייב ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ ,טינ חעטשראפ ךיא !טנייװעג רעדעיוו -- חּפוח יד זיא טייצ רעד ןיא ןעגרָאמ  .ןענייוו ןעמ ףרַאד --- הנותח רעד וצ ךאקעל ןעקַאבעגּפָא רהיא טָאה יסעּפ .ןענייוו יז ףרַאד -- טלעטשַאב טָאה ןתוחמ רעד סָאװ ,םישובלמ יד ןתח םעד טכַארבעגּפָא טָאה רעדיינש רעד  .ןעסע רעדָא ,ןענווַאד ךייא ייב ,ֿפשמל ,יװ ,רהיא יב ןיא ןעניױו .גָאט עלַא יז זומ סָאד ןוא ,גנַאג רעגידעכָאװ ַא רחיא ייב זיא ןענייוו = ? ןענייוו ייברעד ןעמ ףרַאד סָאװ ןוא ,ןעבָאה הנותח העג ךיא רעדייא רעסַאװ לעיפ ױזַא ןעפיול ףרַאד סָאװ ,טינ העטשרַאפ ךיא -סָאנ ןעגיוא יד רהיא ןענעז השעמ תעשב ןוא ,ןעפיולרעביא רעסַאװ- גונעג- ךָאנ טעוװ סע זַא ,טגָאז ןוא ךימ טעלנ עמַאמ יד .רענייז א יבַא ,גָאט ןעניטנייה וליפא ןעדעירפוצ- ןיב ךיא .ךימ .ןעמ טניימ סָאד ;קיניזימ םעד ןעכַאמ הנותח ןעבעלרעד לָאז יז ,קירוצ ּפִא רהיא טעוװעשניוו ןתוחמ רעד ;רעגייז םענעדלָאג ַא ןעפיוק םהיא ןעבעלרעד לָאז רע ,ןתוחמ םעד .םהיא טעוװעשניוו עמַאמ יד .ןעוועג טלָאװ'ס סָאװ ןיוש ךיא טייוו םעדכאנ ? םעדכָאנ ןוא ..טהעג רעגייז ַא סָאװ רַאפ ,לכש םעד ןעגנַאגרעד ןוא םירעדעג יד ןעמונענסיױרַא ךיא טלָאװ םדוק ? ןעוועג טלָאװ ,רהיא טניימ סָאװ  רעגייז אזא .בָאה ךיא ןעוו ,יוא ,ןעגָארט וצ טכַארבעג ןייֵלַא םהיא טָאה ןתוחמ רעד ,םענעי .ןופ ןערעסעב ַא ךָאנ .םענרעבליז ַא ךיוא ,רעגייז םעיינ יש (וחילא רעדֹורב ןיימ) ןּתִח םעד טּפיוקעג טָאה ןתוחמ רעד ! ךימ 4 טרחיפעג

3 

 ןעסיורד ןיא ! ןדעדנ א -- גָאט א פָאמ 8 סיוא ךיז טיִג סע
 ףיוא טינ טָארב ןוז יד .גידלולא-יצח יקַאט ןוא ,?ולאדיצח זיא
 טעלג ןוא טמערַאװ יז .ךיז ןעדָאב ןעלעוו וצ ףיוא ,ןעציווש ֹוצ
 ןענַאװצענסױא זיא לעמיה רעד .עמַאמ ַא יווװ יױזַא טשוק ןוא
 רעדורב ןיימ סָאװ ,ךיז טהערפ ןעסיורדניא רעצנַאג רעד .גיד'תבש



 6 הנותח טָאה והילא רעדורב ןוומ

 ? רעגייז ןייז וצ עטַאט רעדמערפ א ןָא ךיז רהענ סָאװ ,טנערפ

 ןעטלַאהוצסיוא סרענייז ענייז טימ ,רע טגָאז ,ביוחמ טינ ןיא רע

 ןערָאװעג םהיא ייב ןיוש זיא רענייז ם'נופ ,סעטַאט עדמערפ

 ןופ זַא ,טגָאז יסעּפ !"סעטַאט , --- ןעטַאט ם'נופ ןוא "סרענייז

 סָאד ...!ןעכַאמ טינ לעמיירטש ןייק ןעמ ןָאק קע ןעש'ריזח ַא

 רעקעב ַא .שפנ רעטסָארּפ ַא זיא רע .ןתוחמ רעזנוא יז טניימ

 .לענייב טקַאב רע .רעקעבלעגייב רעד הנוי טסייה ןוא רע זיא

 ױזַא ."לעגייב ןעקַאב ןוא דרע רער ןיא ןעגיל ןיוש טגעמ רהיא

 טניימ רשפא ןוא .סעװָאטַאק ףיוא אמתסמ ,יסעּפ םהיא טנאז

 ןָאק ױזַא יװ ,טינ העטשרַאפ ךיא ? ןע'תמא רעד ףיוא יקַאט יז

 ןעטרָאד ייז טעװ רעוװ : לעגייב ןעקַאב ןוא דרע רעד ןיא ןעגיל ןעמ

 ,טגנירד יסעּפ .ןתוחמ רעזנוא ,דיגנ א דיא ַא זיא רע .? ןעמיוק

 יז ןעוו זַא ,ןעניוא יד ןיא םהיא טגָאז יז ! רידַא ןייֵא זיא רע זַא

 .םינ ךודיש ןייק םהיא טימ יז טוהט ,םהיא ןופ בֵלַאה טגָאמרַאפ

 זַא רהיא וצ םורָאװ ,ןעגייוװשּפָא זומ רע ריזח ַא טניימ טָאה יז

 ןיוש ןיא רע .ןעגייווש -- עטסעב סָאד זיא ,ןיירַא טלַאפ עמ

 טגָאז .ףוס ַא ןעבָאה סָאד זָאל יבַא ,רעגייז םעד ןתח םעד ?חומ

 םעד ןעפיוק לָאז רע ,ליוו יז .לחומ טינ זיא יז זַא ,יסעּפ רעבָא

 ןהעג לָאז ןתח ַא ,יז טגָאז ,טינ טסַאּפ סע ,רענייז םעיינ א ןתח

 תוכייש ַא רַאפ סָאװ :רע ט'הנעט ,רעגייז ַא ןהֶא הּפוח רעד וצ

 ,רַאפרעד .תוכייש ַא טָאה סע : יז טגָאז ?ןתח ןייז טימ יז טָאה

 רעד הנוי ,רע ןוא ,ןהוז ַא ס'נזח םעד יסייּפ זיא ןתח רעד סָאװ

 ירַאפ .ריזח ַא יא ,דיננ ַא יא :ןעכַאז עדייב זיא ,רעקעבלעגייב

 :טגָאז ןוא ריט רעד טימ ּפָאלק ַא רע טוהט ,םהיא סָאד טסירד

 ףיוא, :יסעּפ םהיא טגָאז 71 ןיירַא דרע רעד ןיא ןהעג סָאד זָאל ,

 ַא טייז רהיא -- רעכליב רהיא טנעז ןיירַא דרע רעד ןיא ןהעג

 . ..."! רעקעב

 ּמִא רע טקיש הלילח רעמָאט ,ארומ קרַאטש טָאה עמַאמ יד

 םותי א :גיהור ןעפָאלש לָאז יז ,יסעּפ רהיא טנָאז .םיאנת יד

 "סיוא טָאה רעוו ,טניימ רהיא .םיאנת ןייק ּפִא טשינ ןעמ טקיש
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 ,פיבסנַאמ א יװ ,רעסיורגנ ַא יוװ ,לעדרעב סָאד ךיז טעלג ,ךיז טמעש
 םהיא ךיז טָאה גנַאל טינ ָאד טא טשרע ,ליבסנַאמ א ןיוש זיא רע
 ןעמוקעג םהיא סָאד זיא סיוועג לעדרעב ַא ןעטיש ןעביוהעגנָא
 רע טָאה ,ןעברָאטשעג זיא עטַאט רעד טניז ןופ .ןערעכיור ןופ
 ,טעשטומעג ךיז רע טָאה טייצ עטשרע יד ,ןערעכיור ןעביוהעגנָא
 ןָאק ןוא ןיוש ךיז רע טהיצרַאפ טציא .ןעטסוהרַאפ ךיז טגעלפ
 רהוא !האיצמ ערעייט ַא .זָאנ רעד ךרוד ךיור םעד ןעזָאלסױרַא
 בָאה ךיא סָאװ ,הרצ עצנַאנ יד ? טינ סָאר ןָאק ךיא ןזַא ,טניימ
 רעכיור ,יורטש ךיא רעכיור ,רעיּפַאּפ ךיא רעכיור ! ןוטיט ןייק טינ
 ןיימ ןופרעד ןערָאװעג רהָאװעג זיא .סָאװ םסייוו חור רעד ךיא
 רָאט ךיא ןוא ,געמ רע ! ןעבעגעג רימ רע טָאה ,והילא רעדורב
 ןכ םא ,רהֶאי ןעיינ עצנַאג ןייק טלַא טינ ךָאנ ןיב ךיא רשאב !טינ
 ךיא ,טרָאװ סָאד ןעבעגעג םהיא בָאה ךיא ? נידלוש ךיא ןיב סָאװ
 רעכיור רהעמ ,קע ןייֵא זַא ,שמוח ַא ייב ןערָאװשעג םהיא בָאה
 ? טרָאװ ןעטלַאהעג ךיא בָאה גנַאל ,רהיא טניימ יו .טינ ךיא
 ? ןעטייצ עניטנייח טינ טרעכיור רעוו ,ךייא טעב ךיא

 .ב

 ,יסעּפ טגָאז ױזַא .טלעוװ יד ןערהעקרעביא ךיז טעוװ דלַאב
 .עטכָאקעג ַא ןתוחמ ם'נופ ןהעג וצ ןעמוקעג זיא יז ,הנכש רעזנוא
 זַא ,ןערָאװעג רהָאוװעג זיא ןתוחמ רעד .השעמ עסואימ ַא זיא'ס
 רעגייז רעד .רעגייז םעד טינ טָאה (והילא רעדורב ןיימ) ןתח רעד
 .רענייז רענרעבליז ַא רע'תמא ןייֵא ,רעגייז רעטוג ַא ןעוועג זיא
 -ניהַא ןיא ואו .הנתמ ַא טפיוקענ ןתוחמ רעד םהיא טָאה סָאד
 טלעיּפשרַאפ טינ ,הלילח ,םהיא טָאה רע ? רענייז רעד ןעמוקעג
 -עטַאר טלָאװעג טָאה רע .תואופר ןוא םיריוטקָאד ףיוא ןעבעגעג -סיוא טלעג סָאד ןוא טפיוקרַאפ םהיא טָאה רע ,ןעטרָאק ןיא
 "עג טָאה ױזַא ? רַאפרעד םהיא טמוק סָאװ --- ןעטַאט םעד ןעוו
 רע .דיא רעטסָארּפ יַא רעבָא ןיא ןתוחמ רעד ,יסעּפ ט'חנעט



 זצ

 הנותח טָאה והילא רעדורב ןיימ

 .א

 ! הנותח טָאה והילא רעדורב ןיימ ? טסייוו רהיא ! בוט ?זמ

 יד .טדָאטש יד טכָאק סע !ךיז טוהט עס סָאװ ,העוו-העוו

 .עבָארג יד יסעּפ ,הנבש רעזנוא םנָאז ױזַא !ךיז טגעיוו טלעוו

 ,היותח ַאזַא .הנותח ענעביוהעג ַא ןייז טעװ סע ןַא ,טגָאז יז

 ! טרָאטש ןיא זנוא ייב ןעועג טינ גנַאל ןיוש זיא ,יז טנָאז

 עמַאמ יד תמחמ .תונמחר דצמ רָאנ ?השעמ יד זיא סָאװ

 זיא לעסיב ַא ןוא .םותי א זיא ןתח רעד ןוא הנמלא ןייֵא זיא

 ,עטַאט רעד !ןעמָאנ ס'נעטַאט םעד .תֹובָא תוכז בעילוצ יקַאט

 ןעבעל ן'רַאפ !ןעמָאנ םענעש ַא טזָאלעגרעביא טָאה ,םולשה וילע

 קרַאטש יױזַא םהיא ןופ לָאז רעצימע ,טרעהעג טינ סיּפע ןעמ טָאה

 "עג ןוא טכיוהעג ןזח רעד יסייּפ זיא ,טיוט ן'כָאנ ,טציא .ןעדער

 רעד ןעגָאז ןעשטנעמ סָאװ ,רעה ךיא !תושפנ תנכס .טניורק

 קנַארק םינ זיא ןתוחמ רעד זַא ,רהיא ןענָאז ייז .רעניימ עמַאמ

 .ךיוא ןעלהָאצוצ סיּפע ךָאנ ןוא תואצוה עלַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ

 ס'נזח םעד יסייּפ טמענ רע זַא ,ייז ןעגָאז ,ןעסעגראפ טינ רָאט רע

 "רַאפ רע .סָאד טרעה והילא רעדורב ןימ !ןתח א רַאפ ןהוז

01 
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 ןיא סָאד זַא ,םלועבש תועובשה ?כ טימ רהיא טרעווש יז ! ןייז
 רעדָא ,ןעברַאטש ןיילַא רעדָא יז לָאז -- םיִנַא ,ֿלָאמ עטצעל סָאד
 | ...! ןעבָארנזיב ךימ הלילח לָאז יז

 טינ וןליפא רהעמ ןיוש טעוו רע זַא ,ןערעווש רע זָאל --
 עט'אפור יד טרעדָאפ -- ! ןיירַא ןעטרָאג ןיא רימ וצ ןעקוקניירַא
 .םותי ַא וצ תונמחר ּפַאק ַא ןהִא םיטש רעשליבסנַאמ רהיא טימ

 -יוא יד סױרַא רימ זָאל !טנעה יד ןערַאדּפָא רימ ץָאל --
 סיוא-רעה ןוא םייחַא ןעמַאמ רעד טימ העג ןוא ,ךיא גָאז -- ! ןעג
 ץנַאנ ךיוא ןייֵלַא ךימ ןייוועצ ןוא ,ןענייוו רהיא טימ רסומ רהיא
 | ,קַאמשעג

 טנערפ --- ? ןייז ריד ןופ טעוװ סָאװ ,רָאנ ךיד גערפ ךיא --
 רַאפ עלעקנעב ַא וצ רימ טלעטש ןוא ,ןערערט טימ עמַאמ יד ךימ
 השעמ יד סיוא-טרעה וחילא רעדורב ןיימ .והילא רעדורב ןיימ
 עמַאמ יד .סעכ רַאפ ,םינּפַא .סַאלב ררעוו ןוא לעּפע יד טימ
 ךימ לָאז רע ,ארומ טָאה יז .ךיז רעסיוא ןיא רע זַא ,טהעזרעד
 -אלש טינ ךימ לָאז רע ,דוס א ןייֵא םהיא טמיור יז .ןענָאלש טינ
 | .םותי ַא ןיב ךיא םורָאװ ,ןענ

 --- .והילא רעדורב ןיימ .טנָאז -- ? םחיא טעּפעשט רעוו --
 סָאוו ?םהיא ןופ ןייז טעװ סָאװ ,ןעסיוו וצ ןלעב ַא רָאנ ןיב ךיא
 !!?ם היא ןופ ןייז סעוו

 ןוא ןהייצ יד טימ טצירק ןוא והילא רעדורב ןיימ טגָאז ױזַא
 ? ךימ ןופ ןייז טעװ סָאװ .,ןעגָאז םהיא לָאז ךיא ,רימ ףיוא טקוק
 סָאװ ,רהיא טסייוו רשפא  רימ ןופ ןייז טעװ סָאװ ,סייוו ךיא
 ָ} ףימ ןופ ןייז טעוו
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 זנוא וצ ףױרַא ייז טימ טרעטעלק ןוא ךיז טימ יירד עֶלַא ייז טמענ

 ןיוש ייז זיא םעדיוב ם'נופ - .(! ןָאק הפשכמ ַא) םעדיוב ן'פיוא

 "רַא ךיא ױזַא יו ,לערעטסנעפ ן'כרוד ןעהעז וצ רעווש טינ ןעוועג

 | .ןעקעטש ן'טימ טייב

 טביולג דניצַא ?טישכבת רעיא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ 4 ונ ---|

 | ? ןיוש רהיא

 בָאה ךיא .:ט'אפור רעד וצ טרעהעג ןעבָאה רעטרעוו יד |

 םעד טהערדעגסיוא בָאה ךיא .םיטש עש?יבסנַאמ רהיא טנעקרעד

 ךיא .רעבייו רעיפ עלַא ןעהעזרעד בָאה ןוא םעדיוב םוצ ּפָאק

 ןענעז ייז .ןעּפרָאװעגקעװַא טינ לעּפע ץטימ ןעקעטש םעד בָאה

 "עג ךימ בָאה ןיילַא ךיא סָאװ ,קילג ַא .ןעלַאפעגסױרַא ןיילַא

 םענייק ןעקוק טנַאקעג טשינ בָאה ךיא .סיפ יד ףיוא ןעטלַאה

 ,עטרָאג ןיא ןעגיל טינ לָאז טנוה רעד -.ןירַא ןעניוא יד ןיא

 רימ זיא ץלַא ןופ רעגרע ,ןויזב רַאפ טע'גרח'רעד ךיז ךיא טפָאװ

 .דָאלק וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה יז .ןערערט ס'עמַאמ רער ןעוועג

 : ךימ ןענייװַאב וצ ןוא ןערעמָאי וצ ןוא ןעג

 ךימ בָאה ךיא סָאװ וצ !רימ זיא דניוו ! רימ ןיא העוו --

 להוש ןיא טהעג םותי ןיימ זַא ,טניימעג בָאה ךיא !טבעלרעד

 א ףיוא רָאנ רע טניל ףוס םוצ ,ןעטַאט ן'כָאנ שידק ןענָאז ןיירַא

 ןעדמערפ ַא ןופ לעּפע טסייר ןוא ,רימ זיא רענוד א ,םעדיוב

 | ' :י ...! ןעטרָאג

 רהיא טימ וצ-טגעל ןוא רהיא רעביא טהעטש הפשכמ יד ןוא

 הי ;םיטש רעשליבסנַאמ

 ! ןעװעטַאק ! דמוׂשמ אזַא םִא ,םהיא ןעמ ףרַאד ןעסיימש ---

 ערעדנַא סָאד ןעסיוו לָאז לעגנוי א ! ןהעג לָאז טולב ,ןעװעטָאנג

 - . .ג ַא ןייז וצ ױזַא יו ,לָאמ

 ."בנג, טרָאװ סָאד ןעגָאזסױרַא טשינ טזָאלרעד עמַאמ יד

 עמַאמ יד ט'הנעט -- !םותי ַא ךַאבענ !םותי ַא ןיא רע ---

 טעב ןוא ןיירַא טנעה יד ןיא רהיא טשוק ןוא עט'אפור רעד ּוצ

 םינ ןיוש סָאד טעװ רהעמ זַא ,ןייז לחומ רימ לָאז יז זַא ,רהיא ייב
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 ןֹוא עק'טחוש רעד וצ ןוא יסעּפ הנכש רעזנוא וצ ןוא ןעמַאמ ןיימ וצ קעווַא-טחענ ןוא בשיימ רעבָא ךיז יז זיא ? תונמחר רימ ףיוא ןעבָאה יז טעוװ .רעמָאט . ...םותי א טראפ .רהיא ייב ןעטעבּפָא טנַאקעג ךימ ךיא טלאו ,תורע ןהֶא ןיילַא טּפַאחעג שטָאח ךיס יז טלָאװ .ייחענ ?  ןעקעטש ן'טימ טייברא ןוא ךאד ן'פיוא ס'טחוש םעד לעדנעמ ייב גיל ךיא זַא ,ךיז ןעסיוורעד טנַאקעג יז םָאה ןעד ןענַאװ ןופ תמחמ .ךיא קנעד ױזַא .בנג םעד ןעּפַאה ןעטָארעג -היא טעוװ רעמָאט ,ךיז: ןעקוקרעטנוא ןעמונעג ןוא םעדיוב ן'פיוא ךיז ייב ןעטלַאהַאב ךיז יז טָאה .קיטש עכילטע רחיא ןעלהעפ סע ןַא ,ןעגרָאפ ףיוא טמַאחעג ךיז טָאה .ןוא גָאטיײב טלהעצעג -רעביא ייז טָאה יז ,םינּפַא '! םיוב ן'פיוא ךָאנ לעּפע יד ןופ ןובשח םעד ןעסיוו רָאג טעװ הפשכמ יד ןַא ,איֵּבְנ ַא טייז טהעג | .! ןעסיוװ טשינ טעװ לעגיוּפ ןייק זא ,ברע ךייא ןיב ךיא .רעטייוו טסייר ןוא לעסיב ַא ּפִא ךיז טהור ,דייהרעליטש ףיוא םהיא טסע ? לעּפע ןייֵא טּפַאטרעד טָאה רהיא ? טינ טייצ ןייק רחיא טָאה סָאװ .ןעּפַאח טינ ךיז לָאז עמ ,זיא רקיע רעד .לעּפע :טסייר עמ זַא! ,ןעקעטש ַא ןעטלַאה ףרַאד עמ יױזַא יו ,סייוו ךיא .לעּפע ןייק טשינ ןעֶלַאפ רימ ייב .טינ ךיוא רימ ייב זיא ןעלַאפענּפָארַא ןוא .,ןעגָאלשעצ טשינ לעּפע ןייא בָאה ךיא זַא ,תונמאנב ךייַא רעווש ךיא ...ןעסיוטש טינ ךיז לָאז יז ,קָאיװצ ן'טימ ןערהִירנָא טינ לעּפע םעד טפרַאד רחיא ,ךיז םהעטש -רַאֿפ .טרעדײלשעגּפָארַא טניוו רעד םהיא טָאה סָאד זַא ,,ןעניימ טעװ יז .קילנמוא ןייא ןהֶא ךיֹוא זיא ,ּפָארַא ?עּפע רעד טלאפ רעמָאט ןוא .דרע רעד ףיוא ןעלַאפּפָארַא טינ הלילח לָאז לעּפע רעד זַא . ,ױזַא ןעקעטש .םעד ןעטלַאה ןעהעז רָאנ טפרַאד רהיא .רערעײַא ?עּפע דעד זיא -- ךיז וצ היצ ַא טוהט ןוא לעּפע ם'נופ- פערעגנעה ם'ייב קָאיװצ ן'טימ רָאנ טפערט רהיא יבא ןעקעטש םעד טימ  .ץיּפש ם'ייב קָאיװצ יַא טימ ןעקעטש ןעגנַאל ַא ,ןעקעטש א ,ךַאז רעדנַא ןייֵא רָאנ ,ףושיכ ןייק טשינ ןוא ךורּפש ןייק טשינ .רעלקרעד .ךיא זיב :עגנַאל,ױזַא רעלק ךיא | ...1 רימ וצ ןהעג ןעלָאז
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 ןעפערט ךיז ןָאק סָאד --- .ןעגיוא ענידנעלביימש עטונ ענייז טימ

 םָאה דיגנ א לייוו ,ןַאמערָא ןייֵא טימ יו רעכיג ךָאנ דיגנ ַא טימ

 .ןעקנערק וצ סָאװ טימ

 עכ'השנמ םהיא טרעפטנע -- ! םכח א דיא ַא טנעז רהיא ---

 ךיז ןערעדנַא םעד טשטניוװ סָאװ ,שטנעמ יא רָאנ -- .ןלזנ אלמ

 לָאז רע זַא ,ױזַא גנוצ יד ןערַאדּפָא םהיא ןָאק ,סופ א ןעכערבסיוא

 .ןעמוקעג םהיא וצ זיא'ס ןענַאװ ןופ ,ןעסיוו טינרָאג

 ןעבלעז ן'טימ ץלַא ןבואר ךיז טגָאז -- ? טינ סָאװ רַאפ ---

 םשינ יבַא ,השקשינ ךיוא גנוצ א זיא טיונ רַאפ --- .עלעכיימש

 ...ןצבק ם'ייב הלילח

 .ח

 םעד ןבואר ֹוצ רעכירַא טינ זיא ןעטרָאנ רעד סָאװ ,הריבע ןייַא

 רהעמ ךס ַא ןעוועג סָאד טלָאװ רימ .ןײרַא תושר ןיא דיאדלעּפע

 םינ הרצ ַאזַא ךָאנ טָאה רהיא .עט'הפשכמ רעד ייב יו ,אחינ

 -נייַא ןייֵא ,סגידמערעוו יַא עלעּפע ןייא ןעלַאפּפָארַא זָאל .ןעהעזעג

 סָאד יצעבַאב רעטלַא ןייֵא ייב יו ,סטשטיינקעגנייַא ןייֵא ,סטרַאדעג

 -נירַא ,ןעביוהפיוא ,ןעגיובנָא ךיז ןעליופ טינ ךיז יז טעװ ,םינּפ

 יז טגָארט ןיהואוו .ןעגָארטקעװַא ןוא ןיירַא ךוטרַאפ ןיא ןעגעל

 טזייו סע ? רעלעק ןיא רשפא ןוא ,םעדיוב ן'פיוא ,םינּפַא ? ייֵז

 זַא ,ןעלהעצרעד טרעהעג בָאה ךיא תמחמ .רעלעק ןיא זַא ,סיוא

 טימ רעלעק א ןערָאװעג טליופרַאפ רהיא ייב זיא ןערהָאיַארַאפ

 ,ָאי ?לעּפע ןעסייר רהיא ייב לָאז עמ ,הוצמ ַא טשינ זיא .לעפע

 "ייב ןעטרָאג ןיא ךיז ןעּפַאחנײרַא ? ייז ןעמ טסייר ױזַא יו רעבָא

 טלָאװ ,סענעשעק עלופ ןעּפוטשנָא ןוא ,ןעפָאלש עלַא ןעוו ,טכאנרעד

 ? בלכ רעד ןעגָאז רעבָא טעו עשזיסָאװ .לכש ַא ןעוועג יאדוַא

 סנייא לעּפע רעמוז ןעגיטנייה ןעסכַאװ סיעכחל-וצ ףיוא יװ ןוא

 ! ןעסיירּפָא ייז לָאז עמ ,ןע'שלח ייז ,ךיז ןעטעב ייז .סנייא ןיא

 לעּפע יד ,הושיכ ןימ ַא ,ךורּפש אזַא ןייז לָאזס ? ןעמ טוהט סָאװ
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 ,רעמיוב ןייק םינ ,רלָאג זיא'ס 4 רעמיוב ןעד זיא'ס .םהיא טיג יז רעמיוב ךַאפ סָאװ ,לזמ אזא ךיז טשניוװ יז .שיילפ טימ טיורב רָאנ ,טיורב לעקיטש ַא רַאנ טשינ וצ םהיא טגָאז עכ'השנמ .טיורב לעקיטש א ייז רַאפ טכוז ןוא רעדניק ןוא בייוו ַא ,רע טגָאז ,טָאה רע .טיורב לעקיטש ַא יו ,םיוב ַא ןופ רהעמ טשינ טגנַאלרַאפ רע זא ,טגָאז ןבואר ...9 טיורב ?לעקיטש סָאד דיא-לעּפע םעד ןבֹואר ייב ןעמענוצ ןעלָאז ייז ,םעד בעילוצ ןעדייס ? "סעצינעסָאה , טימ םערעוו טָאג ףרַאד סָאוו ףיוא ,טינ סייוו ךיא וליפא שטָאח .ךיוא ?סעצינעסָאה;, ןוא ,טָאג ןופ ךָאד זיא טניוו ַא ןעסיוו טינ ןָאק שטנעמ א סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא ץלַא זיא סָאר .ןעצעז ךיז שעו "עצינעסַאה , 8 ,ןעּפאחניירא ךיז טעוװ םערָאװ ַא רעדָא ,טייצ רעד רַאפ ןעלַאפּפָא ןעלעוו לעּפע יד ןוא ,ןעטניוו עסיורג ןייז ןעלעוו סע ןעדייס .לעיפ  ױזַא טָא ףיוא תועס ןייק ןעבָאה טשינ לָאמנייק ךייַא טעוװ רע ,ןעבעג ןָאק םיוב רעד הסנרפ לעיפיוו ,ןעגָאז ךלַאב ךייא רע טעוװ ,םיוב א ףיוא ניוא ןייא טימ קוק ַא טוחט רע זַא ,רע .ןיבמ ַא לָאמ ןייא ןיוש ןבואר זיא
 .ןעמוקנָא רימ סע געמ ,ךייַא שטניוו ךיא סָאװ -- .עכ'השנמ םהיא טנָאז -- .עט -אנוש ןייק טשינ ,הלילח ,ךייַא ןיב ךיא זַא ,טסייוו רהיא ---
 ,סופ א סיוא טינ ךיִז טכערב ןוא געוו ןעכיילג ן'פיוא סיוא טינ ךיז טשטילג ןוא ןענאד ןופ קעווַא טהעג רהיא זַא ,בתכ ַא סיורא רימ טיג -- . םיטש רעשליבסנַאמ רהיא טימ םהיא ֹוצ טכַאמ ןוא ףױרַא ןעטנוא ןופ קוק םענרָאמ ַא םהיא ףיוא טוהט עכ'השנמ .טליוו רהיא ?עיפיוו רהעמ ךָאנ ְךייֵא ךיא בעג ,סעצינעסָאה ןוא םערעוו ,ןעטניוו רַאפ בתכ ַא סױרַא רימ םיג רהיא --- .ןוז רעד ןופ ךיז טלייש עס סָאוװ ,םינּפ טיור טוג ןייז ףיוא ?עכיימש ַא טימ ןבואר רחיא וצ טכַאמ -- ! ןמָא --
 רהיא ףיוא טקוק ןוא ןבואר טגָאז --  טנערהָאװַאב טינ רענייק ןיא סופ ַא ךיז ןעכערבסיוא ןוא ךיז ןעשטילגסיוא ןופ --
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 "ניו ן'פיוא עלדיווָאּפ ןעמיולפ יד ןופ רעסעב טכַאמ יז .סעקרעב

 ? עלדיוװָאּפ לעיפ ױזַא ןעסעפיוא יז טעװ ןעוו .רעט

'( 

 "יולפ יד טימ סעפשרעפ יד טיט לעשנייוו יד ט'רטּפ'עגּפָארַא

 רהיא טפרַאד ,לעּפע .,לעּפע הרדס ַא רימ רַאפ ןָא ךיז טביוה ,ןעמ

 עטסעב יד ןייז ןעגעמ ייז ,ןערַאב .ןעראב ןייק טינ זיא ,ןעסיוו

 טינ ןענעז ייז דלַאביוו ,("ןעטָאמַאגרעב ,) טלעוו רעד ןיא ןערַאב

 טייק טהעג .ןעכַאמ טינרָאג ייז טימ רהיא טנַאק ,גיטרַאפ טכער

 ,םייוו יו ןייז ןענעמ ךעלערעק יד ,ןירג יו ןייז ןעגעמ לעּפע ! ץלָאה

 ןהייצ יד ןירַא טקעטש רהיא ,לעּפע ןופ םעט ַא ןיוש ייז ןעבָאה

 ,רהיא טסייוו .ליומ ןיא רעיוז ךייַא דרעװ ,לעּפע םענירג א ןיא

 ןייק ןעבעגקעװַא טינ ךייַא לעוו ךיא ?  ןעגָאז ךייא לעװ ךיא סָאװ

 ףרַאד עניטייצ ףיױא עגיטייצ ייווצ רַאפ לעּפע םענירג ןעבלַאה

 ןעבָאה רהיא טנָאק לעּפע ענירג ןוא ,טעה-טעה זיב ןעטרַאוװ ןעמ

 םדנעװ סע .טהילבעגּפָא טָאה עלעמיוב סָאד יו םעדכָאנ ,ףכית

 דרעוו ,טסכַאװ לעּפע ןייֵא רעטייוו סָאװ .סיורנ רעד ןיא רָאנ ךיז

 זא ,חיאר ןייק טינ זיא סע ...שטנעמ ַא ,לידבהל ,יו ,רעסערג רע

 עלעּפע ןיילק ַא ,ךיז טכַאמ לָאמַא .טוג ןייז ףרַאד לעּפע רעסיורג ַא

 -לארשידץרא, טמענ ,?שמ5 .לעּפע ןעטסערג ם'נופ רעסעב ןייז לָאז

 ,רעגײטשַא ,יצ .קַאמשעג רעבָא ,גינייוו ןענעז ייז ."ךעלעּפע

 ןעגיטנייה ?ּפִא ייז טהעג סָאװ ,ךעלעּפעסַאווק רעדָא ,סעצילסיק

 ױזַא ןייז טעו סע .שינעטערעג גיד'ארומ ַא ייז ףיוא זיא רעמוז

 "עג ךיא בָאה ױזַא .ןענעוו טימ ןערהיפ ייז טעוװ עמ זַא ,לעיפ

 טגָאזעג סָאד טָאה יז .ליומ ס'עט'אפור רעד עכ'השנמ ןופ טרעה

 ןיא ןעוועג ךאנ ןענעז לעּפע יד תעשב ,"דיא-לעּפע םעד ןבואר , וצ

 "נָא ןהעג וצ ןעמוקעג זיא דיא-לעּפע רעד ןבואר .ןעהילב ןעטכער

 יד רהיא ייב ןעלדנַאהּפָא טלָאװעג טָאה רע .ןעטרָאג םעד ןעקוק

 . ןערַאב ףיוא ןוא לעּפע ףיוא םיוב ן'פיוא ןערַאב יד טימ לעַּפע
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 טייצ ןייק טָאה והילא רעדורב ןיימ .תוריּפ ענידנעקעמש עגיכ
 ,"ץעה ירּפ ארוב , ,לוק א ףיֹוא ךיוה ,הכרב ַא טכַאמ רע .טינ
 -ַאב ןָאק ךיא .ןיירַא ליומ ןיא ירּפ עצנַאג יד ןײרַא-טּפַאח ןוא
 ןוא ,ןעלנעיּפשנָא ,ןעקעמשנָא ךיז ,ןעלעיּפש:צ ךיז רעהירפ ןחעטש
 ןייא ףיוא טשינ -- סָאד יא .ןעסע יז ךיא לעװ ןיוש םעדכָאנ
 טוג ןענעז סעקשרעפ טיורב טימ ןוא ,זייווכעלקיטש רָאנ ,?לָאמ
 טשינ סעקשרעפ ןייק רהעמ ךיא בָאה ןָא טלָאמעד ןופ .טיורב םימ
 ךיא ןָאק עקשרעפ רעטשרע רענעי ןופ םעט םעד רָאנ ,טכוזרַאפ
 טימ םיוב רעצנַאג ַא רימ רַאפ טהעטש רעטציא ! ןעסעגרַאפ טיג
 ןוא ךאד ן'פיוא ס'טחוש םעד לעדנעמ ייב גיל ךיא ןוא ,סעקשרעפ
 .עקשרעפ א ךָאנ עקשרעפ ַא טלַאפ סע יװ ,העז ןוא קוק ןוא קוק
 -ענ ןוא ןעטלָאּפשראפ ךיז טָאה ,עכילטיור ַא שזַא ,עלעג א ענייא
 .לערעק עגיכייב סָאד רהיא ןופ סױרַא ךיז טהעז סע .טנעפע
 יז ?סעקשרעפ לעיפ ױזַא טימ ,עט'אפור יד ,ןוחט יז טעװ סָאוו
 רעד ןיא טייוו ןעקוררַאפ יז םעוו סטכַאמעגנייֵא םעד .סטכַאמ -עגנייַא ייז ןופ ןעלגערּפ טעוװ ןוא םתסה ןמ ןעלסיײרטּפֶא ייז טעוו
 ,ןירַא רעלעק ןיא ןעלעטשקעװַא םהיא יז טעוו רעטניוו ,עבורח
 -עג ןערעוו טעװ רע זיב ,גנַאל ױזַא ןהעטש רע טעװ ןעטרָאד ןוא
 | ,ֿפעמיש אא ןעּפַאח ןוא טרעקוצ

 אור םעד השנמ ייב ןעמיולפ ןעטרָאס ייווצ בָאה ךיא ,לָאמ א טימ ןעמיולפ עֶלַא טשינ .ןעמיולפ ףיוא-ןעמוק סעקשרעפ יד ךָאנ
 זיא סָאד ."סעניקרעשט , טימ ךיא בָאה םיוב ןייא .ןעטרָאג ןיא
 רערעדנַא רעד .םיולפ עצרַאװש ,עטרַאה ,עסיז ,עניכעלייק ןימ א
 ץםיוא ייז טפיוקרַאֿפ עמ ."ןעמיולפרעמע , ייז טפור עמ סָאװ ,ןעמיולפ ןימ ַא זיא סָאד .ןעמיולפ עטסָארּפ ןופ םיוב ַא זיא םיוב
 -עג עגירעביא יד ןופ טינ רעבָא זיא עט'אפור יד עכ'השנמ .ןעב -ענ ןעלעוו רָאנ ייז ןעמ טלָאװ יאולה .טניימ רהיא יו ,טכעלש ײזַא םינ ייז ןענעז ןעגעווטסעד ןופ .םעט ן'פיוא גירעסַאװ ןוא גירעּפעלק ןוא גישטילג ןענעז ,לעטייה ןיד ַא ןעבָאה ייז .רעמע
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 יז ואוו ,טינ טסייוו עמ זיב ,גנַאל ױזַא ייז טימ ךיז טלעיּפש עמ

-.ןעמוקענניהַא ןענעז
 

 יו

 ייב לעשנייוו ?עיפ ױזַא --- לעמיה ןיא ןערעטש לעיפיוו

 ךיא זַא ,ןהעטשרַאפ טנָאק רהיא .ןעטרָאג ןיא אפור םעד השנמ

 .לעשנייוו יד ןעלהעצרעביא עלענייווצ ןייא ףיוא ןעוועג ןלעב ַא ןיב

 לעשנייוו ,,! ןעלהעצרעביא טנַאקעג טשינ ןוא ,טלהעצעג ךיא בָאה

 -לעז .ךעלטיר יד ףיוא קרַאטש ךיז ןעטלַאה ייז ,עבט ַא ןעבָאה

 רע --- דרע רעד ףיוא לעשנייוו ַא ּפָארַא טלַאפ סע ןעוו ןעטלעז-ןעט

 טהעז .םיולפ ַא יװ ױזַא ץרַאװש ,גיטייצרעביא ןייז ןיוש זומ

 טכער ןערעוו ייז רָאנ דלאביוו ,ּפָא ןעלַאפ יד --- סעקשרעפ ,רהיא

 ןופ רהעמ בעיל ייז בָאה ךיא ! סעקשרעפ ! סעקשרעפ ,ךֵא .לענ

 יו רהעמ טשינ ןעסעגעג ןעבעּכ ןיימ ףיוא בָאה ךיא .תוריּפ עֶלַא

 םימ ןעוועגנ זיא סָאד .םעט ןיא ךָאנ רימ יז טגיפ ,עקשרעפ ןייא

 ןעוועג טלַא טשינ ךָאנ טלָאמעד ןיב ךיא ,רעהירפ רהֶאי עכילטע

 בוטש ןיא ןוא ,טבעלעג ךָאנ טָאה עטַאט ןיימ .רהֶאי ףניפ ןייק

 רעד טימ ,עפַאש ענרעזעלג יד : גנידסלַא זנוא ייב ןעוועג ךָאנ זיא

 וצ םמוק .טנַאװעגטעב ןעצנַאנ ן'טימ ,םירפס יד טימ ,עקּפַאנַאק

 ןוא רימ וצ טכַאמ ןוא םייהַא ?הוש ןופ עטַאט רעד לָאמנייא ןהענ

 "רעטניה רעד ןיא טנַאה יד ןיירַא טגעל ןוא ,והילא רעדורב ןיימ וצ

 :עלײשטַאפזָאנ יד טכַאה עמ ואוו טרָאד ,ענעשעק רעטש

 ךייֵא בָאה ךיא ?ןעסע רהיא טעוװ סעקשרעפ ! רעדניק ---

 .סעקשרעפ רֶאּפ א .םעקשרעפ טכַארבעג

 "עק רעטשרעטניה רעד ןופ טנַאה יד סיױװַא טמענ רע ןוא

 זנוא טגָארט ןוא ,עלײשטַאפזָאנ יד טלַאה עמ ואוו טרָאד ,ענעש

 -עלייק עלעג עסיורג ייווצ ,והילא רעדורב ןיימ ןוא רימ ,רעטנוא
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 ? לעשנייוו ףניפ טימ ןעמ טוהט סָאװ ; .םעדָאפ א ףיוא קיטש ףייה ? לעשנייוו .?עיפיוו רעבָא .ונייחהש ףיוא ןעננערב עמאמ יד דייא ךימ טגעלפ לעשנייוו ! רעייפ יו טור ,ןעוועג ןיוש ייז ןענעז טכאנ -רַאפ גָאט ןעבלעז םעד .ךעלעקעב עטיור ןעמוקַאב ןוז רעד ןופ ייז ןעבָאה גָאטיײב .ןמיס ַא ייז ףיוא טכַאמעג ,טקרעמַאב טוג ייז בָאה ךיא ,זָארג יו ױזַא ןירג ןעוועג הירפ רעד ןיא ןענעז ךעלעשנייוו עכילטע ,ךַאד ן'פיוא ס'טחוש םעד לעדנעמ ייב גידנעגיל ,טקרעמ -ַאב בָאה ןיילַא ךיא זַא ,טליוו רחיא סָאװ ייב ןערעווש ךייַא ןָאק ךיא .גיטרַאפ ךיג ןערעוו פעשנייוו .ןירג גנַאל טינ ךיז ןעטלַאה פעשנייוו .,לעשנייוו ןופ ןעדער רעסעב רימָאל ,ןהייצ יד גילייה ןיוש רימ דרעװ ,ךעלרעּפנייוװ עטיור טימ ןעסערגַא ענירג ןופ דער ךיא זַא ? ןעביולג רימ טעוװ רהיא ! ןיירַא ?יומ ןיא ךיילג ןוא ּפֶא -םיר ַא ןעבעג רעגניפ ייווצ םימ פערעּפנייוו ןייא שטָאח ,עלעגייווצ ןייא שטָאח ךיז טסולג סע ןוא ,ּפֶא ןעלקניפ ןֹוא יז ןענערב ןוז רעד ףיוא .ךעלרעּפנייװ טימ טצעזעגנַא ,ררע רעד ייב טרַאה ,ךעל -עמיוב עניילק ןעהייר ייווצ ָאד ןעגעז ןעטרָאנ ןיא עט'אפור רעד עכ'השנמ ייב .טיורב טימ ייז ךיא סע --- ונייחהש ףיוא ךעלרעּפ -נייוו עלעטרעווק ַא ןעשַארג ַא רַאֿפ עמַאמ יד רימ טפיוק ,ףיוא -ןעמוק ייז זַא ! תושפנ היחמ ,עגירנעקעמש ,עגינייוו ,ךעלרעּפנייוו טימ ליומ עלופ ַא רהיא טמוקאב ,ןעּפיל יד ןעשיווצ ךרוד םרהיפ רהיא זַא עלעגייווצ ןייא .עלעגייווצ ןייא ףיוא רעגילדנהעצ-רעגילד -נהעצ ןוא ,ךעלערעק עלעג טימ ,ךעלעקסיּפ עצרַאװש טימ ,עקניט -יור .ךעלרעּפנייװ יד היוא-ןעמוק ןעסערגַא יד ךָאנ .ןעסערגא עבלעזיד לָאמ ַא רעדעיװ ןעסע םעדכָאנ ןעמ ןָאק ,העש עבלַאה ַא ןעגעקַא ליומ סָאד ןעפָא טלַאה עמ ןוא ןהייצ יד ףיוא ץלַאז ףױרַא טיש עמ .ץלַאז :הלונס ַא ַאד זיא ןחייצ עגילייה וצ ןוא ,ץרַאה סָאד טקיוװק סרעיוז ַא ? זיא עשזיסָאװ ,ונ 7? ןהייצ יד גילייה ייז ןופ דרעװ סע 4 רעיוז ןענעז ייז ,ןעגָאז טעוװ רהיא .קַאמשעג ןוא ט'מעט'אב רחעמ ךס א ייז ןענעז ךייחרענירג סָאװ ,תוכרב יד ןעב
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 רהיא טנעק ?ןיינ יצ ,רהיא טנעק ס'טחוש םעד ?עדנעמ

 ערעדנַא יד זיא יז .טשינ יארוַא הריד ס'טהוש םעד לעדנעמ ךָאד

 .ןײרַא ןעטרָאנ ןיא םהיא וצ ךיילג טקוק ןוא ס'אפור םעד השנמ ןופ

 ןעמ ןאק ,ךַאד ן'פיוא טציז עמ זַא ס'טחוש םעד לעדנעמ ייב

 .ךיז טוהט ןעטרָאנ ןיא אפור םעד השנמ ייב סָאװ ,גנידסלַא ןעהעז

 םעד לעדנעמ וצ ףױרַא ןעמ טרעטעלק ױזַא יו ,זיא ץנוק עצנַאג יד

 ,רהיא טסייו .טשינרָאג סָאד זיא ךימ ? ךַאד ן'פיוא ס'טחוש

 ןופ ערעדנַא יד זיא הריד ס'טחוש םעד לעדנעמ לייוו ? סָאװ רַאפ

 םעּפַארד עמ זַא .הריד רעזנוא ןופ רעגירערינ ךס ַא זיא ןוא זנוא

 ; רעטייל ַא ןהֶא סָאד והט ךיא) םעדיוב ץפיוא זנוא וצ ףױרַא ךיז

 רהיא טלעטש ןוא ,(ױזַא יוװ ,ןעגָאז לָאמַא רשפא ךייא עוו ךיא

 ןיוש רהיא טנעז ױזַא ,לערעטסנעפ םעניילק ם'נופ סופ ַא סױרַא

 ךיז רחיא טנעל ןעטרָאד .ךַאד ן'פיוא ס'טחוש םעד לעדנעמ ייב

 ץ'טימ רעדָא ,ףױרַא םינּפ ן'טימ רעדָא : טליוו רחיא ױזַא יו קעװַא

 ןָאק -- טינַא ,רהיא טזומ ךיז ןענעל ,סלַאפנעדעי .ּפָארַא םינּפ

 םעד לעדנעמ ייב רהיא טוהט סָאװ :ןעהעזרעד הלילח ךייַא ןעמ

 .םייצ א דימת ןעבילקעגסיוא בָאה ךיא ?ךַאד ן'פיוא ס'טחוש

 ןעננַאגעג ןיב ךיא ןעוו ,בירעמ ןוא החנמ ןעשיווצ ,ךילטכַאנרַאפ

 םינ ןוא גָאט טינ זיא טלָאמעד .ןעגָאז שידק ןיירַא ?הוש ןיא

 ןעטרָאג ןיא טקוקענּפָארַא ןעטרָאד ןופ .טייצ עטסעב יד ,טכַאנ

 .-.! ןדעדךנבש ןדעדזג א זיא'ס זַא ,ךייא ךיא רעווש ,,ןיידַא

 וצ ןָא ןעביוה רעמיוב יד ןוא ןָא ךיז טביוה רעמוז רעד זַא

 ,ןעפָאה רהיא טנָאק ,ךעלרעדעפ עסייוו טימ ןעקעדַאב ךיז ,ןעהילב

 עצרוק יד ןיא ןעזייוװַאב ךיז ןעלעוו --- ןעגרָאמ זיא טנייה טינ זַא

 ,ירּפ עטשרע יד זיא סָאד .ןעסערגַא ענירג ךעלעמיוב עגידלעכעטש

 סָאװ ,ןעשטנעמ ןַאהרַאפ .,ןעכוזרַאפ ךייא ךיז טסולנ סע סָאװ

 -ָאה לָאז ךיא !םינָארַאנ .טיור ןערעוו ןעסערנַא יד זיב ןעטראו
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 | .ןעלהעצרעד ךייא ךיא לעוו ,עשז-טרעה ? ןיירַא ןעטרָאג ןיא ךיא םוק יװ ,ױזַא ךלַאביװ :אישק א ךיז טגערפ !קעװַא םהיא טּפַאח חור רעד יו ךיילג ,סעכ ַאזַא טימ ןעליב ןוא ןעגנירּפש ,ךיז ןעסייר וצ ןֵא רע טביוה ,ייברַאפ טהעג רעצימע זַא ,ןעטכַאד םהיא ךיז ןָאל רעדָא ,ייברַאפ ןהעגכרוד רעצימע רַאנ זָאל ,ונֲא ןֹוא ,םיבלכבש בלכ רעניזָאד רעד טא --- ןעדנובענוצ רע טהעטש קירטש ןעננַאל א ףיוא {פלָאװ ַא רָאנ ,טנוה ןייק טשינ .טנוח ַא ָאד גינעווניא זיא ? גיטרַאפ ןיוש רחיא טנעז '? סעקלעכעטש עגיד'ארומ טימ טקעדעגרעביא ,ןַאקרַאּפ ןעכיוה = טימ טמוצעגמורַא זיא ןעטרָאג רעד זַא ,ןייז טנַאקעג ךיא בָאה ױזַא יו .ןעוועג טינ לָאמנויק ךָאנ ןעטרָאד ןיב ךיא ,טינ ךייא טקערש ? סָאד ךיא סייוו ןענַאװ ןופ .ןעטָאר -עג ױזַא טינ רעדָא ןעטָארעג רהָאי סניטנייח זיא'ס יצ ןֹוא .,םעד ףיוא טסכַאװ סע סָאװ ןוא ,ךיז טניפעג .עלעמיוב סכילטיא ואוװ ,ןליפא סייוו ךיא ..ירשא ןיא דיא ַא יװ ,ןעטרָאנ ןעגיזָאד ן'טימ טנַאקַאב ןיב ךיא !רעכיז טינ תויח ? םיולפ ַא ,פעשנייוו ַא ,רַאבי ַא ,לעּפע ןייֵא ןופ טדער רעוו טנייה .ןעטרָאג ם'נופ- רהיא ייב סינשינָאס ַא .ןעפיירסיוא יװ ,רעגנירג רהוא ייב זיא ליומ .ם'נופ ןעסיירסיוא ךיז ןהָאצ ַא ! !ןעבענ טינ ךייא טעװ יז - !קינשינ -ַאס א ןעסיירסיוא ןעטעב רחיא ייב טלָאז רהיא ,ןעטיה ךייא לֶאֹז טאג .סעקינשינָאס יד ןופ ןליפא .טלעג יז טכַאמ גנידסלַא ןופ |טלענ טוג ייז רַאפ ּפָא יז טמענ ,ןענעווטסעד ןופ ! יז ןעגעז רעיוז קרַאטש ױזַא  .גרעבמעל :טימ עקָארק ןעמ טהעזרעד ,טכוז -ראפ עמ זַא ןעביורטנ-יוװ .יד ,תמא . ! עט'אפור רעד עכ'השנמ ייב
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 טכַאד ,טדער יז זַא ןוא ?עוויטש עשליבסנַאמ טנָארט ,ליבסנַאמ א

 ףיוא םש םענעש ַא טָאה יז .ךיז םרעזייב יז זַא ,סיוא ךייַא ךיז

 רהיא ייב ןַאמערָא ןייק ךָאנ טָאה ,טבעל יז טניז .טלעוו רעד

 רהיא ייב זיא בוטש א ןוא .ןעסעגעגפיוא טינ טיורב ?עקיטש ןייק

 ןופ ןעסטכַאמעגנייַא ןעניפעג רהיא טנָאק רהיא ייב .בוט ?כ ןופ

 .ןערהָאי ןהעצ רַאפ ןופ ןוא ןערהַאי יירד רַאפ ןופ ,ןערהָאיזַא-רַאֿפ

 יייטשַא ,יז טנערפ ? סטכַאמעגנייַא לעיפ ױזַא ,לשמ5 ,יז ףרַאד סָאװ

 "רַאֿפ ַא .רהיא ייב זיא עבט ַאזַא טֶא .טינ ןיילא יז טסייוו ,רעג

 ,טסייוו יז .ןעכַאמרעביא טינ ןיוש יז טעװ רהיא ,ךַאז ענעלַאפ

 .סטכַאמעגנייַא ןעלנערּפ ןייא ןיא יז טלַאה ,רעמוז רעד טמוק סע זַא

 ןָאק יז ?ססָאװ-רעוו ? ןעלהיוק ףיוא טלעגערּפ יז ,טניימ רהיא

 .ךעלטעלב ענעלַאפענּפָא ,םעקשיש ,סעקלעכעטש ףיוא ןהעטשַאב

 "רעד ןָאק עמ זַא ,סָאג רעצנַאג רעד ףיוא ךיוד ַאזַא ןָא טכַאמ יז

 וצ ןעמוק לָאמַא ןעכַאמ ךייַא ךיז טעװ רעמָאט .ןערעוו טקיטש

 ,"ענילַאמס, ןופ ךיור ַא ןעלהיפרעד טעוו רהיא ןוא טייצ-רעמוז זנוא

 -ערּפ סָאד .הפרש ןייק טינ זיא'ס ,ןעקערש טינ ךיז רהיא טלָאז

 ערהיא טימ ,ןייַֿא ,סטכַאמעגנייַא עט'אפור יד עכ'השנמ טלעג

 םענענייא רהיא ןיא ,תוריּפ ענעגייא ערהיא ןופ ,טנעה ענענייא

 בָאה'כ סָאװ ,ןעטרָאג םוצ וצ רימ ןעמוק ױזַא טָא ןוא .ןעטרָאג

 .טגָאזעגוצ ךייַא

 .ד

 -רָאג ןעגיזָאד ם'ניא טינ רהיא טניפעג תוריּפ ַא רַאפ סָאװ

 ,ןעשראק ןוא ,ןעמיולפ ןוא ,לעשנייוו ןוא ,ןערַאב ןוא ,לעּפע ?ןעט

 ,סעקנַאּפש ןוא ,סעקשרעפ ןוא ,ךעלרעּפמייװ ןוא ,ןעסערגַא ןוא

 ,סעציװַאקלָאש ןוא ,סעצינעשזַא ןוא ,סענילַאמ ןוא ,ןעלערַאמ ןוא

 ןעביורטנייוו וליפא --- רחעמ רהיא טפרַאד סָאװ ?טינ סָאװ ןוא

 ,רהיא ייב -- ? ןעמ טגירק ואוו ונייחהש ףיוא הנשה-שאר ברע
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 .שטנעמ רעטנוזעג ַא ןענַאטשעגפױא ךיא ןיב קעשַארּפ ןעטסכעז םעד ךָאנ .רעסעב רימ דרעוו סע זַא ,טקרעמַאב יז טָאה ,ןעמונעגנייא בָאה ךיא סָאװ ,קעשָארּפ ןעדעי ךָאנ .רעגייז ן'פיוא ןעקוק יסעּפ הנכש רעזנוא וצ ןעפיול טזומעג יז טָאה העש ייווצ עלַא : עמַאמ יד טאהעג ךיז ףיוא טָאה טײברַא ?עקיטש טוג ט ,להעמ לעסיב ַא ךעלרעיּפַאּפ יד ןיא ןעטָאשעגנָא ןוא עצינעמַאּפ ןיא ןעטָאשעגסיױא סעקשָארּפ ףניפ עַלַא ךיא בָאה ,קנארק ןיב ךיא זַא ,והילא רעדורב ןיימ ןעגָאזנָא ןעגנַאגעג ,טונימ א ףיוא טעװערעקענּפָא רָאנ ךיז טָאה עמַאמ יד !לַאג ןעמעגנייַא ףיוא ןלעב ַא ןענופעג .קעשַארּפ ַא העש ייווצ עֶלַא ןעמעננייַא ךיא לָאז ,ןעמַאמ רעד טגָאזעגנָא רע טָאה ,סעקשָארּפ ףניפ עגירעביא יד ...טדיוט ן'טימ ךיז ןעהעזעג

 .עקלוב רעסייוו טימ ייט ןעסיז רימ ןעבענעג ןוא בוטש ןיא גָאט ןעצנַאג א ןעטלאהעג ,ררח ןיא ןהעג ךימ טזָאלענ טשינ ןוא טגָאזעג יז טָאה -- ! רָאטקָאד ַא טסייה סָאד טא --
 ..גידעבעל טדיוט ןופ ןעכַאמ ,םיתמ היחמ ןענעז סָאװ ,םעק -שָארּפ עכלעזַא טָאה רע ! ןערהָאי ךס א ןוא טגוזעג טָאג םהיא לָאז ןעבעג ,םיריױטקַאד עלַא ןוֿפ ךָאטקָאד רהעמ זיא השנמ --
 .ןיא ךענייטש רהיא יו ,ןעגיוא יד טשיוועג ךיז השעמ-תעשב ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאֿפ טמהירַאב םעדכָאנ עמַאמ יד ךיז טָאה ױזַא

 .ג

 ןופ לוק א ,ןעשליבסנַאמ יא ,סיעכהל-וצ היוא יװ ,יז טָאה םינּפ א .עט'עשר ַא זיא יז לייוו ? סָאװ רַאפ ,רהיא טסייו .עלַא ןענ -ַאז ױזַא .ענידיא חפרט ַא זיא יז ."עט'אפור יד עכ'השנמ, :ןעמ -ַאנ ס'נַאמ רהיא ףיוא ןעמ טפור בייוו ס'אפור םעד השנמס
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 ַא רַאנ זיא'ס זַא ,ןעכער ךיא .סעציילּפ טייז רענעי ןופ רימ ייב

 ייב ןַאהרַאפ ,לשמל ,טָא .,ןייֵא ךיז טנהעוועג עמ ױזַא יו ,תוליגר

 רבח ַא ךָאנ .ןעגיוא יד טימ רע טלעטניפ ,לערעב רבח ַא רימ

 .טדער רע ןעו ךיוי טימ ןעשקָאל רע טּפוז ,לעװלעוו ,ךיא בָאה

 ליומ סָאד שטָאח ןוא .תוליגר ַא זיא טלעוו רעד ףיוא גנידסַא

 ןופ רעסעב השנמ טכַאמ ןענעווטסעד ןופ ,טייז ַא ףיוא םהיא זיא

 יו ,ץירּפ ַאזַא טינ ךיז ייב רע זיא ,סנעטשרע .םיריוטקָאד עלַא

 וצ דלַאב רע טמוק ,םהיא טפור עמ זַא .םיריוטקָאד ערעדנַא

 טשינ םהיא ייב זיא ,סנעטייווצ ןוא .רעטציוושרַאפ ַא ןעפיול

 נא .ןיילַא רע טכַאמ תואופר .ןעטּפעצער ןעביירש עדָאמ ןייק

 טלעק ַא טימ שינעבעטש ןימ ַא ןָאהטעג ּפַאח ַא ךימ טָאה ןעטלעמ

 יד זיא ,(? ךייט ןיא ןעניל לעיפוצ ןופ ,םינּפַא) שינרעטיצ ַא טימ

 םעד השנמ טבכַארבעגּפָארַא טָאה ןוא ןעפָאלעגקעװַא דלַאב עמַאמ

 ןעמורק ן'טימ ןָאהטעג גָאז ַא ןוא טכַארטַאב ךימ רע טָאה .אפור

 | : ןעמַאמ רעד וצ ליומ

 -כעלעג ַא זיא'ס .ןעקערש וצ סָאװ טינ ךיז טָאה רהיא --- |

 .גנול יד טלהיקעגוצ ךיז סָאה ץעגייש רעד .רעט

 יולב ַא ענעשעק ןופ סױרַא רע טמענ רעטרעוו יד טימ ןוא

 א סיּפע רעיּפַאּפ ךעלקיטש סקעז ןיא סיוא טיש ןוא עלעשעלפ

 קעשארּפ ןייא .?סעקשָארּפ, ןעפורעגנָא דרעװ סָאד  .ךַאז עסייוו

 ןוא ךימ ךיא הערד .דלַאב ןעמעננייַא לָאז ךיא ,רימ רע טסייה

 סע ןַא ,רימ טגָאז ץרַאה סָאד .ןעטייז עלַא ףיוא ךימ שטיינק

 יקַאט ךָאד בָאה ךיא .הוה ךכ .טדיוט רעד יוװ ,רעטיב ןייז ףרַאד

 ןופ ערָאק עשירפ .,ךיילנ טינ זיא רעטיב וצ רעטיב ! ןעפָארטעג

 -ָאה םעט ַאזַא טָא ? טכוזרַאפ לָאמַא רהיא טָאה ךעלעמיוב עניילק

 רשָארּפ דלַאביװ ; ללכ ַא ןעבָאה טלָאז רהיא ..סעקשַארּפ ענייז ןעב

 ןייק ןעפלָאהעג טינ רימ טָאה סע .רעטיב ןייז ייז ןעזומ ,םעק

 ןוא ןעמונעגנייַא סעשַארּפ םעד בָאה ךיא .םלועילשיונובר םוש
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 : ,רובכ רעד רעהירפ ייז טמוק .,םיתב-ילעב יד ךָאד ןענעז ייז .ןעכ'השנמ טימ .ן'השנמ ןופ ןעלהעצרעד ךייא ךִיא לָאז ץְלֶַא ןופ רעהירפ זַא ,ןעכער ךיא ? ןערעייז ןעטרָאג םעד ךיא ןיימ ,ןדע-זג םעד רעהירפ ןעלהָאמ ךייַא לאז ךיא יצ יף עט'אפור יד עכ'השנמ בייוו ןַיז טימ אפור םעד השנמ :רעהירפ ןעבײרשַאב ְךייַא ךיא לָאז ,רהיא טליוו סָאװ ,ןעגָאז עלַא ךייא ןעלעוו סָאד ! ןייז םינ טעוװ עס ןוא ןעועג טשינ .ןעטרָאג ַאזַא ךָאנ ָאטינ ןיא טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא זַא ,ארומ בָאה ךיא --- ,טדָאטש ןיא זנוא ייב רָאנ טינ ,סַאג רעזנוא ףיוא רָאנ ,טינ ןעטרָאג רעניצנייא רעד ןיא סָאד .ןעהעז -עג טינ ןעטרָאג אזא ךָאנ רהיא טָאה ,טבעל רהיא טניז .ןעטרָאג ס'אפור םעד חשנמ זיא סָאד -- ןדע"ןג רעד זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ךימ ןענערפ ,רעגײטשַא ,לָאז עמ !קע ןייֵא טחעגרעד םהעג טנייה ! סטוג סָאדלַא ןערעה ױזַא לָאז ךיא ,רעדניבנייַא םעד השמ ,ןַאמ ס'הנכש רעזנוא ןופ טרעהעג ןייֵלַא סע בָאה ךיא  .דָאב ןיא גָאטיירפ רָאנ ןיא ןדע-ךג רע'תמא רעד זַא ,גָאז ַא ךיז טוחט ןוא רעדניבנייַא ןייֵא דיא ַא ןהעג וצ טמוק ? ןיטרַאפ ןיוש רהיא טנעז .סנעפיוה
 , 2 ספק

3 

 ןייז טפרַאדַאב דניצַא ןיוש טלָאװ ּפָאק רעצנַאג רעד ! ןעבעל ןיימ ןיא ןענַאטשעגסיױא ,רעגײטשַא ,ךיא ןיב ,עניילק ןוא עסיורג ,ןעס -ניוו לעיפיוו ? טייז יא ףיוא פיומ עצנַאג סָאד לעטניוו ַא ןופ סָאד דרעוו יױזַא יו ,טינ העטשרַאפ ךיא -..ןײלַא אפור רעד השנמ טגָאז יוזַא .ןעמוקעג םהיא סָאד ןיא לעטניוו ַא ןופ .ךס ַא ראג יקַאט ,ךס ַא רָאנ ,לעסיב א טינ ,טסייה סָאד .טייז ַא ףיוא לעסיב .ַא ,טָאמ ןיימ ןיא טינ ,םהיא ןיא ליומ סָאד ןוא ,סניילק ַא רע טָאה גיוא ןייא  ,רָאטקָאד ןעצראווש םעד ךָאנ טוהט רע .רענלָאק -ננעה ַא רעמוז יַאס רעטניוו יַאס טנָארט אפור רעד השגמ
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 רעיא

 | :: ֹא

 .ןעפערט םינ טעוװ רהיא ? ןדעדזנ רעד זיא אוו ,טפערט ,ונַא

 ןייֵא ףיוא רע זיא ןעכילטיא ייב ?ייוו ? סָאװ רַאפ ,רהיא טסייוו

 ,ןעטרָאד זיא ןרעדןג רעד זַא ,טנָאז עמַאמ יד ,לשמ5 .טרָא רעדנַא

 ,יז טגָאז ,ןעטרָאד .ךיז טניפעג ,ןזח רעד יסייּפ ,עטַאט ןיימ ואוו

 ןעמוקענּפָא ךַאבענ ןענעז סָאװ ,תומשנ עכילרהע עֶלַא ךיז ןעניפעג

 טמוק ,טלעוו יד טינ ןעבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ; טלעוו רעד ףיוא

 -םעב רעד  .גָאט רעד יוז ,רָאלק ךָאד זיא סָאד .טלעװ ענעי ייז

 פָאז ןעד ואוו םורָאװ .רעניימ עטַאט רעד יקַאט זיא זייווַאב רעט

 טעשטומעגנָא ךיז רע טָאה גרַאק ? ןדעדג ןיא טינ זַא ,ןייז רע

 ךיז טשיװ ןוא עניימ עמאמ יר טנַאז ױזַא ...? טלעוו רעד ףיוא

 ם'נופ טדער יז זַא ,זיא רעגייטש רהיא יו ,ןעניוא יד חשעמ תעשב

 ךייֵא ייז ןעלעוו ,םירבח עניימ ייב רעבָא עשז-טגערפ .ןעטַאט

 ַא ףיוא ץינרע ךיז טניפעג ןדעיזג רעד זַא ,תוישעמ ןעלהעצרעד

 ןעפיול ךעלגנוי .לעמיה ן'זיב ךיוה ,לָאטשירק עמַאס ןופ גרַאב

 עמ רָאנ ,טינ ןעמ טנערעל ןענרעל ,יירפ ןוא קנַארפ םורַא טרָאד

 עלופ טימ גינָאה טסע עמ ןוא ךלימ ןיא געט עצנַאג ךיז טדָאב
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 הא -,"ןעצפעל , : רעטעּפש רָאג ."ןעצפעל יד, :רעט -עּפש  ."ןעצפעל יד טימ ,,- טָאלג : םעדכָאנ ."ןעצפעל יד טימ פעטָאמ , :: ןעסייהעג ייז ייב ךיא בָאה רעהירפ ! ןעהעזעג טינ עכ -לעזַא ךָאנ טָאה רהוא .--- םיאורב ענעסעגעגנייַא .יוזַא אקוד ךימ
 ? ןעועג רהיא טנעז ואוו ! ןעצפעל --
 . !ןָאנ יד ּפֶא טשיװ ! ןעצפעל --

 | -  ,"רעטָאק, זיא'ס ,ךיא טינ זיא'ס :"לעצ -עלק , טגָאז ,"ןעלצעלק, ןענָאלש רע פיו ,"לעצעלק, זיא'ס ,ךיא טינ זיא'ס :"יתשו, טגָאז ,"ן'יתשי ןעגָאלש רע ליוו .."יתשו, .ךוא גָאז ?רעװ :רע םגערפ ! "ןעצפעל , ךימ טפור עמ ,ןוא פעטָאמ סייח ךיא זַא ,ןענייוו טינ ךיִא לָאז ױזַא יו : םהיא ךיא גָאז ? ךיא ןייוו סָאװ .;ךימ רע טנערפ ,ןייוו ךיא זַא ,לָאמנייא ,רעדניבנייַא רעד ּוׁשִמ ,ןַאמ ס'יסעּפ ,רערעייז רעטָאּפ רעד טחעז -ךעד ; .ןייוו ךיא ןֹוא ,ךימ טנערב םע ןוא ךימ טסירדראפ סע
 . ייז טגָאז ןוא "החנמ-ןברק, א ןופ ?עװַאט ַא טימ םִא ייז טסיימש ןוא ןייווגיצנייא עלַא קעװַא ייז טנעל ןוא ,רעדניב -ןייֵא רעד השמ ,רעטָאפ רעד בשיימ ךיז זיא ! קע ןייַא ןחֶא חשעמ ַא ---  ןעטירד ן'פיוא רערעדנַא רעד ,ןערעדנַא ן'פיוא רענייא

 ,רימ רַאפ ןייֵא ךיז ןעלעטש עלַא ,עלא .ערוירק ןיימ ןַא ךיז טמענ רעדעי  .יוזַא טֶא ..,| ןיירַא דרע ס'נעטַאט רעש ןיא חור ַא טעװ סע !םותי = ןופ ןעווע'צל וצ יױזַא יו ,ןעזייוו ךייֵא עוו ךיא !  םירזממ -- 8

 ..,םותי א ןיב ךיא -- טונ זיא רימ



 !םותי ַא ןיב ךיא --טוג זוא ריִמ
30 

 םינ ןָאק רע לייוו ,רַאפרעד ןעלטייפ ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה

 ַא םהיא טיג עמ זַא :רעשַאנ רעסיורג ַא זיא לערעב .ןעדער

 ןע'חרז ."ךָאנ רימ בעג  :רע טגָאז ,ץלַאמש טימ טיורב לעקיטש

 רעביא ?רעטוּפ-טימ-רימש , ןעמָאנ ןעסואימ ַא ןעבעגעג ןעמ טָאה

 ןייז ןָאק גידלוש .גידלוש זיא רע טינ סָאװ ,ןורסח ןעסואימ ַא

 גיצניוו זייוודניק ןוא טזָאלרַאפ סָאד טָאה יז סָאװ ,רעטומ יד זיא

 ךיז לעװ ךיא ? גידלוש טינ ךיוא יז זיא רשפא ןוא .ןעגָאװצעג

 ַא זיא'ס ,ץרוק !טינ יאדוא ךיז ןעגָאלש .ןערַאּפש ןהעג טינ

 רהיא טּפרַאד סָאװ .שינעמענוצ ַא טָאה רעדעי סָאװ ,בוטש

 יר טָאג סיוועג ןיוש ,גנוצ עמוטש ַא רָאג ןיוש ,ץַאק יד --- רהעמ

 רהיא ."עט'יאבנ יד האלדענייפ , : יז ייב יז טסייה ,נידלוש המשנ

 -עגייפ ןוא ,עבָארג ַא ןזיא יז סָאװ ,רַאפרעד ? סָאװרַאפ ,טסייוו

 טניימ ,לעיפיוו .עבָארג ַא ךיוא זיא בייוו ס'יאבנ םעד ןמחנ האל

 טינ ןעלָאז ייז ,רַאפרעד שטעפ טּפַאחעג ןיוש ייז ןעבָאה ,רהיא

 ןיא סעברַא ןייַא יו ? ןעמָאנ ןעכילשטנעמ ַא טימ ץַאק ןייק ןעפור

 "רַאפ זיא ,שינעמענוצ ַא ןעצימע ןעבעגעג ייז ןעבָאה !טנַאװ

 ! ןעלַאפ

 .ה

 -ָאמ , ? ױזַא יו טפערט --- ןעבעגעג ןעמָאנ יַא ייז ןעבָאה רימ

 ףיוא .טרָאװ סעשטייד ַא זיא ןעצפעפ ... ןעצפעל יד טימ עט

 ןעלעפעג טינ זיא ייז ,םינּפַא ."ןעּפיל , סָאד טסייה ןושל רעזנוא

 .ןעּפיל יד טימ ךיא ךַאמ ,סע ךיא זַא ,ןעגָאז ייז ,ןעּפיל עניימ

 םינ ןוא ןעסע לָאז סָאװ ,ןעשטנעמ םענעי ןעהעז ןעלעוו טלָאװ ךיא

 סָאװ ,עטסירָאנָאה יד ןופ טינ ןיב ךיא !ןעּפיל יד טימ ןעכַאמ

 "רַאפ טינ סייוו ךיא רָאנ .דובכ רעייז ןערהירנָא טינ ייז רָאט עמ

 ןוא !ןעלעפעג טשינ קרַאטש שינעמענוצ סָאד זיא רימ --- סָאװ

 ןעפור ןוא רימ טימ ךיז ייז ןעצייר ,ןעלעפעג טינ רימ זיא'ס לייוו
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 .תונמאנ ףיוא ןעביולג רימ טסגעמ !סופ ַא םימ טנַאה א ןעכַארבעג
| 

 .םותי א ןיב ךיא לייוו ,ןערהירנָא טינ ךימ רע טעװ טציא זַא ,סייוו ךיא ,תונמאנ ףיוא םהיא ביולג ךיא
 ,םותי א ןינ ךיא -- טוג זיא רימ

 .ד

 ..,"רעטוּפ-טימ-רימש , ,"ךָאנ-רימ-בעג, ,עלעלעטעפ, ,"סקַאלפוב, ,"זוחָאנרעשט , ,?רעטָאק, ,"ּפעצעלס , + ןעמענוצ ןוא ןעמענ ָאד ייז ןעבָאה ץְלַא ."יתשו, ןעבעגעג ןעמָאנ א םחיא ןעמ טָאה ,ןרעטש ן'פיוא ולֲאְג ַא טָאה רע תמחמ רָאנ ,לעשרעה רע טסייה ןעסייה .חצור 8 ןיא יתשו .יתשו ךיז טגָאלש עלַא ןופ רהעמ .ךימ ייז ןעגָאלש שיט ץרעטנוא סיפ יד טימ ,ךימ ייז ןעג -אָֿפש .ךיוא ּפַאח ךיא .עבטח ךרדל ץוח זיא ןעּפַאח רעייז  .ייז ןעּפַאה עלַא .טּפַאה ןוא ,זנַאג ַא יװ ,רע טגנילש רעבָא רַאפרעדו ,טשינ רע ןָאק ןעייק  .ןערַאּפש טינ ךימ לעװ ךיא .ןעייק וצ ףיוא טינ ןהייצ ןייק טָאה ןוא טלַא רהעז ןיוש ןיא רע ?ייוו ,ראפ -ךעד סרעסע יד ןעשיווצ טלעטשעגניירַא טינ םהיא יז טָאה רשפא ןוא .ךורב רעטעפ ןעדנילב םעד ןענעבערניירא ןעסעגרַאפ טָאה יז ,םינּפַא .רעטנחעצרעפ רעד ךיא ןיב ,גנונעכער ןיימ טיול .שיט םוצ רהיא ייב ןעהעג ,טגָאזעג יִז טָאה ,ףלעווצ .ןעגיק ןעסיורג א טגָאזעג טָאה ,ןייז פחומ רימ לָאז ,יסעּפ הנכש רעזנוא
 "עלעלעטעפ, ."זוהאנרעשט , א רע זיא ,ןָאנ עגיכעציּפש ַא טָאה פעדנעמ  .,"סקַאלּפוב, רע טסייה ,סקַאלפוב א ןיא םייח  ."רעט| -ָאק , םחיא ןעמ טפור- ,רעצראווש ַא זיא פעוװלעוו .לעצעלק ַא יו ,גיכעלייק ןוא בָארג ןיא רע לייוו ,ראפרעד "פעצעלק , טסייה יניּפ .שרוש ןייז ךיז טָאה ןעמָאנ רעדעי --- טינ םירוסי ןייק טָאה
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 -נייֵא ןייֵא זיא ןַאמ רהיא עט'ריבג ןייק טשינ זיא יסעּפ

 "לעב ןעטסעב ן'רַאפ םש ַא טָאה רע .השמ טסייה ןוא רעדניב

 ןעבָאה ךָאנ ףרַאד עמ .גרַאק רעבָא ןיא ןיילַא סָאד .הכָאלמ

 טינ עמַאמ ןיימ .ןעמַאמ ןיימ וצ יסעּפ טגָאז ױזַא .ךיוא לזמ

 ןעבָאה ךיוא ןעמ ףרַאד לזמ-םילש םוצ זַא ,טגאז יז .ךָאנ רהיא

 ןוא ,םותי ַא ךיא ןיב םִא .ךימ יז טמענ ןמיס א רַאפ .לזמ

 ףיוא ךיז וצ ךימ ןעליוו סָאװ ,םינלעב ןַאהרַאפ .ךימ ןעליוו עפַא

 יז גנַאל יװ ,םיאנוש ערהיא ןעקנערק גנַאל יוװ רָאנ ,גידנעטש

 ןוא עמַאמ יד טגָאז ױזַא ! נידנעטש ףיוא ןעבעגקעווַא ךימ טעוװ

 .והילא רעדורב ןיימ טימ הצע ןייֵא ךיז טלַאה יז .טנייוו

 ? ן'יסעּפ ייב לייוורעד ןייז רע לָאז ?וד טסניימ יע ---

 ןעמ טכָאװ ,טינַא .רעסיורג א ןיוש זיא והילא דעדורב ןיימ

 םימ ךיז טעלג רע .הצע ןייק ןעטלאהעג טינ םהיא טימ ךיז

 רע יװ ךיילג ,םינּפ ענעסכַאװַאב טינ ךָאנ ענייר סָאד טנַאה רעד

 : רעסיורג ַא יװ טדער ןוא ,דרָאב ַא טַאהעג ןיוש טלָאװ

 .ץעגייש ןייק ןייז טינ רָאנ לָאז רע יבַא ,יתית יכיהמ --

 הנכש רעזנוא ייב לייוורעד ןייז לע ךיא זַא ,טביילב סע ןוא

 גנידסלַא .ץעגייש ןייק ןייז טינ לָאז ךיא ,יאנתב רָאנ ,יסעּפ

 ן'פיוא רעיּפַאּפ ַא ץַאק רעד ןעגנעהנֶא !ץעגייש א ייז ייב טסייה

 טימ ןעּפָאלק .ץעגייש ַא ייז ייב טסייה -- ןעהערד ךיז לָאז יז ,קע

 טניה עלַא ,ּףיוה ס'חלג ם'נופ סעטַארג יד רעביא לעקעטש ַא

 -עטשּפָא .ץעגייש ַא ייז ייב טסייה -- ןעפיולפיונוצ ךיז ןעלָאז

 ,סַאפ םעד ןופ ןעּפַאצ םעד רערהיפ-רעסַאוו םעד עקבייל ייב ןעק

 א ייז ייב טסייה --- רעסַאװ בלַאה רעכעה ןעפיולסיוא לָאז'ס

 .ץענייש

 רימ וצ טגָאז -- !םותי ַא טזיב וד סָאװ ,קילג ןייד ---

 "רעביא ריד ךיא טלָאװ ,טינַא --- .רערהיפזרעסַאװ רעד עקביײכ
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 .דניק רהיא ראפ ןעלעטשנייַא טינ ױזַא ךיז ףרַאד עמַאמ ענעגייא ןייֵא .ןעהעזרעד טָאה ,הנכש רעזנוא ,עבָארג יד יסעפ סָאװ ,קילג ַא .שיפ יד רַאפ רעהיוא ןייַא ןעסירעגּפָא טינ רעיש רימ טָאה רע .טינ ךיא סייו -- שיפ ּפאח ךיא זַא ,והילא רעדורב ןיימ טסואוורעד ךיז טָאה ןעגַאוװ ןופ ! עקווַאיּפ ןייא ןעועג םינ זיא רעמוז ןעגיטנייה .סעקוװוַאיּפ ָאד זיא לָאמ עלַא טינ .סעקוװַאיּפ ןייז שטָאה לָאז סע ,ןעדעירפוצ ןיב ךיא .שיפ ןייק ךָאנ טינ ךיז גָאי ךיא .ָאטשינ ןיא טנייה ,ךיוא שיפ ןעועג זיא לָאמַא .ןעכוז טינ רהיא טלָאז שיפ ןייק = ...סופדוצ טשינ טהעג סע  .סעקיּפָאק ןעבלַאהרעדנָא ,ןעשָארג יירד ןעמוק
 ..? םותי ַא ןעמ טנָאלש ױזַא טא --
 ,םותי ַא ןיב ךיא -- םוג זיא . ףימ ,רימ רַאפ ןייֵא ךיז ןעלעטש עלַא .רעהיוא םעד טזָאלעג -ֹּפִא רימ טָאה ןוא טמעשרַאפ ךיז טָאה והילא רעדורב ןיימ

 .ג ן

 .סע טסייה ן'יסעּפ ייב ,רהיא ייב ןייז עלייוורעד לָאז ךיא ,שטשעלס א יו ,ןעמַאמ רעד וצ טעּפעשטעגוצ ךיז טָאה יז .טבעיל -רַאפ רימ ןיא ךיז טָאה עבָארג יד יסעּפ הנכש רעזנוא
 | : .וחילא רעדורב ןיימ טלעטשעגסיורַא רעבָא ךיז טָאה .ט'לעוּפ'עג םיוק יז טָאה ןעמַאמ רעד ייב .רעט -נהעציירד ַא ןייז רע טעװ ,ףלעווצ שיט םוצ רימ ייב ןעהעג סע .- .ט'הנעט'עג יז טָאה -- !ןעֹרהַא ךייַא טעוו סָאוװ --
 | | ? שידק ןעג -ַאז ןהענ לָאז רע ,ןעבעג גנוטכַא םהיא ףיוא טעוו רעוו ---
 | ? טינרָאג רימ וצ רהיא טָאה ? ןיוש ,ונ .שירק ןענָאז ןהעג לֶאז רע ,ןעבעג גנוטכַא לעװ ךיא --
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 .ב

 .גינעוונעסיוא ףיוא שידק ץנַאג ןיוש ןָאק ךיא !בוט לזמ

 ּפָאלק ןוא קנַאב ַא ףיוא ךיא העטש ?הוש ןיא .ךיוא שידקדזנבר

 השוריב ,ךיוא ךיא בָאה הניגניפוק א .קיזמ ַא יװ ,שידק םעד

 ןעלעטש ףךעלגנוי עלַא .ָאנַארּפָאס ע'תמא ןייַא ,ןעטַאט ןיימ ןופ

 -ילעב .,ןענייוו רעכייוו .אנקמ רימ ןענעז ןוא רימ םורָא סיוא ךיז

 ךינעה ,לעגנוי ס'דיגנ םעד יסַאי .עקיּפָאק ַא רימ ןעקנעש םיתב

 סע זַא ,(! רעניגרַאפ-טינ רעגיד'ארומ א זיא רע) לעגיוא ן'טימ

 ,ליוו רע --- ,גנוצ ַא סיױרַא רימ רע טלעטש ,שידק-ןנבר וצ טמוק

 ףיוא םהיא .ןעכַאלעצ ךימ לָאז ךיא ,ט'שלח רע ,סיוא-טהעג רע

 ,שמש רעד ןרחא ןעהעזעד טָאה ! ןעכַאל טינ ךיא ?עוו סיעכהלדוצ

 -ענוצ םהיא טָאה ןוא רעהיוא ןייא רַאפ ןעמונעג םהיא רע טָאה

 שידק גָאז ךיא תמחמ !םהיא ףיוא הוצמ ַא .ריט רעד וצ טרהיפ

 וצ םינ רהעמ ןיוש ךיא העג ,טכַאנ רעד ףיוא ןוא הירפ רעד ןיא

 .ן'יצבָאד ןייז טימ םוא טינ ךימ טגָארט ןוא ןזח םעד רעב-שרעה

 -- ךייט ם'ייב ךימ ךיא ןיפעג גָאט ןעצנַאנ ַא .יירפ ןיב ךיא

 בָאה שיפ ןעּפַאח .ךימ דָאב ךיא רעדָא ,שיפ ּפַאח ךיא רעדָא

 ןָאק ,טליו רהיא זַא .,ןיילַא ךיז ןופ טנערעלעגסיוא ךימ ךיא

 ןוא דמעה סָאד סיוא-טוהט עמ .ןענרהעלסיוא ךיוא ךייֵא ךיא

 זלַאה ן'זיב ילָאװַאּפ טהענ עמ ןוא לעברַא םעד טּפינקרַאפ עמ

 ,טלהיפ רהיא זַא ,גנַאֿפ -- גנַאל ןהעג ףרַאד עמ .רעסַאוװ ןיא

 טהעג ,לופ זיא'ס זַא ,ןמיס ַא זיא ,רעווש זיא דמעה סָאד זַא

 זָארג עצנַאג סָאד סיוא-טלעסיירט ןוא רעכיג סָאװ סױרַא רהיא

 "רַאפ ןעגיל זָארג ןיא ,וצ טונ ךיז טקוק ןוא עטָאלב רעד טימ

 ןיירַא ייז טפרַאװ --- ךעלעקבַאשז עניילק לָאמטּפֶא טעטנָאלּפ

 -עג רעד ןיא .םייח-יפעב רעצ ַא'ס ,ןיירַא רעסַאװ ןיא קירוצ

 רוַאיּפ .עקװַאיּפ ַא ןעניפעג לָאמַא רהיא טנָאק עטָאלב רעטכיד

 -ַאב רהיא טנַאק ךעלעקווַאיּפ גילדנהעצ ַא רַאפ -- טלעג זיא םעק
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 רַאֿפ סָאװ ,ןעהעז ןוא ןהעטשפיוא לָאז עטַאט רעד זַא ,טנָאז ןוא רעהיוא ן'רַאפ ןָא ךימ טמענ רע ! טָארט א טשינ רעטייוו ןוא --- "אתחבשות אתרישו אתכרב לכ ןמ אליעלו אליעל , זיב ןעגָאלש -רעד םיוק ךימ בָאה ךיא .לָאמ ַא ךָאנ רימ טימ ןייֵא ט'רזח ןוא טינ ךיז טליופ רע ...(ייברעד ןעוועג ןיא רע יו ךיילג) לעבלעק ם'ייב ץיגרע רעדָא ,(ןעפָארטעג יװ ךיילג) ןעסיורד ןיא ץיגרע ,םינּפַא ,רימ זיא ּפָאק רעד זַא ,רימ טגָאז ןוא ןעגיובנעלע ן'טימ רימ רע טגנַאלרעד .ךימ ךיא עּפעשטרַאפ ,"הינקרוּפ חמציו, וצ טמוק ןוא ,זיא סע יװ ךָאנ זיא "הינקרוּפ חמציו , זיב
 ...! טָאה רע ןהוז א

 ...שירק ןעגָאז טרָאּפשרַאפ ךיא טלָאװ --
 י .םותי ַא ןיב ךיא םורָאװ ,ןענָאלש טינ ףימ לָאז רע ,קסּפ ַא םהיא טיג ןוא עמַאמ יד טרעהרעד ,ןיירַא קַאב רעטכער רעד ןיא טנַאה רעקניל רעד טימ שטַאּפ ןעקַאמשעג ַא םהיא ןופ ּפַאח ןוא והילא רעדורב ןיימ וצ ךיא גָאז ױזַא
 !? םותי ַא זיא דניק סָאד זַא ,םינּפַא ,ןעסענרַאפ טסָאה ? וד טסגָאלש ןעמעוו ?וד טסוהט סָאװ !ריד טימ זיא טָאג --
 .רימ ןעצנַאגניא טעמכ ּפֶא יז טיג ערדלָאק יד .בוטש ןיא ֿפעבעמ לעקיטש עגיצנייא סָאד --- טעב ס'נעטַאט ם'ניא ןעמַאמ רעד טימ ךיא ףָאלש ןעפָאלש

 ...סָאװ ָאטינ זיא ןעסע .םֹותי רערעייט ןיימ | ,ןעפָאלשנא רעװ ןוא ,רימ וצ יז טגָאז ,ןיַא ךיד קעד -- |

 .טינ ךיא ףָאלש ןעפָאלש רעבָא ,ןייֵא ךימ ךיא קעד ןעקעד
 | | .גנידסלא ןופ רוטּפ .טינ ךיֹא גניז ןעגניז ,טינ ךיא ןעוואה ןעגווַאד ,טיג ךיא ןערעל ןענרעל ,טינ ףיא העג רדח ןיא .גינעוונעסיוא ףיוא ,שידק םעד רימ רֶזח ךיא

 .םותי ַא ןיב ךיא -- םוג זיא רימ



 / . צ הי

 ! םותי ַא ןיב ךיא -- טוג זיא רימ

 .א

 ,טינ ךיא קנעדעג ,ןעמוקעג לכש ןיימ וצ ןיב ךיא טניז ןופ-

 רעד רימ טימ זיא סָאװ ,דניצַא יו ,סחוימ ַאזַא ןייז לָאז ךיא

 זיא ,ךָאד רהיא טסייוו ,ןזח רעד יסייּפ ,עטַאט ןיימ --- ? סוחי

 ןעבילבעג ןיב ךיא ןוא ,תועובש גָאט ןעטשרע םעד ןעברָאטשעג

 .םותי ַא

 ןעביױהעגנָא רימ ןעבָאה תועובש ךָאנ גָאט ןעטשרע םעד ןופ

 טָאה יקַאט רע .והילא רעדורב ןיימ ןוא ךיא -- שידק ןעגָאז

 .שירק ןעגָאז טנערהעלעגסיוא ךימ

 טשינ רעבָא ,רעדורב רעיירטעג ַא זיא והילא רעדורב ןיימ

 טָאה רע !ךיז טנָאלש רע ,ןסעכ א זיא רע .יבר רעטונ ןייק

 ןוא רימ טימ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןוא רודס ַא טנעפעעגפיוא

 :ןערעידוטש רימ טימ ןעביוהעגנָא טָאה

 ןיוש לָאז ךיא זַא ,ליוװ רע ...הבר הימש שדקתיו לדגתי --

 ןוא לָאמ ַא ךָאנ רימ טימ רעביא-ט'רזח רע .גינעוונעסיוא ןענָאק

 לָאז טציא זַא ,רימ טסייה ןוא ,ףוס ן'זיב ביֹוהנֶא ןופ ,לָאמ א ךָאנ

 .םינ טהעג סע רעבָא ,ןיילַא גָאז ךיא  ,ןיילַא ןעגָאז ןיוש ךיא
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 ! םותי ַא ןיב ךיא -- טוג זיא דימ
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 : ןעניוא עניימ ןופ ןעּפַאק ןערערט ןוא ,והילא רעדורב ןיימ סָאװ ,ןוׁשל ןעבלעז ן'טימ רהיא גָאז ךיא ןוא ,ןעטניה ןופ רהיא וצ וצ-העג ףיא ןוא ,ןעטרָאגנייװ ןיימ טימ ,ץַאלַאּפ ןיימ ןָאלרַאפ ךיא ןוא .טנעה יד ףיוא רעדורב ןיימ ייב טלעּפַאצ יז יו ןוא ,ט'שלח יז יו ןוא ,טנייוו יז יו ןעהעז טינ ןָאק ךיא ןוא ,עמַאמ רעד ףיוא ךיא בָאה תונמחר ןוא ...ןעמעוו ףיוא טינ סייוו ךיא ןוא ,ןענייוו רימ ךיז טסולג סע ןוא ,המשנ רעד ייב הוצ ַא ,ץראה סָאד םהעלק ַא רימ טוחט סע ןוא .רָאלק ץלַא רימ דרעוו לָאמ ַא טימ ןוא
 ...! עמַאמ ,ןענייוו טינ רָאט עמ ,עמַאמ ! עמַאמ ,תועובש זיא טנייה ,עמַאמ ,בוט-םוי זיא טנייה ! עמַאמ ---



 20 ! ןענייוו טשינ רָאט עמ -- בוטיםוו זוא טנווה

 ןוא עמַאמ רעד ףיוא ךיז טרעזייב ,דנעה יד טימ טכַאמ יסָאי

 | : ט'הנעט

 ,םגָאזעג טינ רימ ןעמ טָאה סָאװ !ץטייטס ,ץטייטס ---

 ןעדערסיוא טינ ןָאק רע) ?ּףָאלס ױזַא ןיא ןזח רעד יסייּפ זַא

 ? ןעגיווסעג רהיא טָאה סָאװ .(ןיש ןייק

 םהיא רַאפ ךיז טרעפטנערַאפ --- ? ןעיירש ךיא לָאז סָאװ ---

 טָאה טרָאטש עצנַאג יד --- .ןערערט טימ טסיג ןוא עמַאמ יד

 ןוא ...ןעװעטַאר םהיא טלָאװעג ,ךימ עשטומ ךיא יוװ ,ןעהעזעג

 יןעװעטַאר םהיא לָאז עמ ,ךיז ןעטעבעג ךיוא טָאה ןיילַא רע

 םימ טכערברַאפ ,רעטייוו ןעדער טשינ ןָאק עמַאמ יד ןוא

 טּפַאח והילא רעדורב ןיימ .ּפָאק ן'טימ טפרַאװרַאפ ,טנעה יד

 : רעטנוא יז

 ! עמַאמ ? ןערעפטנערַאפ ךיז וד טסּפרַאד סָאװ !עמַאמ ---

 םינ רָאט עמ ,תועובש זיא'ס ,בוט-םוי זיא/ס ,עמַאמ ,טינ סענרַאפ

 ...! עמַאמ ,ןענייוו

 ןיימ ףיוא ןערעייפ וצ ףיוא טינ טרעה דיגנ רעד יסָאי ןוא

 : עמַאמ

 רעו ! טדָאטס עצנַאג יד --- רימ רהיא טלהעצרעד סָאװ ---

 !רימ וצ ,םסה ןעמל !רימ רהיא טלָאז ןעגָאז ? טדָאטס יד זיא

 -- םיכירכת ,םיסָאמַאס ,אסידק הרבח ! ןובסח ןיימ ףיוא גנידסלא

 ףרַאד רעמָאט ןוא ...! ןובסח ןיימ ףיוא גנידסלַא ,רימ ףיוא ץלַא

 רהיא ,רימ וצ ןהעג רהיא טלָאז ,םימותי יד רַאפ ןוהט סיּפע ןעמ

 ! ןעמעס טינ רָאג ךיז טלָאז

 סָאװגיצניװ רעבָא ןעגיהורַאב רעטרעוו ס'דיגנ םעד יסָאי

 ןע'שלח ןייא ןיא ןוא ןערעמאי ןייא ןיא טלַאה יז .עמַאמ ןיימ

 ,וחילא רעדורב ןיימ ןוא .טנעה יד ףיוא והילא רעדורב ןיימ ייב

 ןענַאמרעד וצ ףיוא טשינ טרעה ,ןענייוו ןיא ןיילַא טלַאה סָאװ

 { עמַאמ ,תועובש זיא טנייה ,עמַאמ ,בוט-םוי זיא טנייה, זַא ,רהיא

 -. !עמַאמ ,ןענייוו טינ ראט עמ ,עמַאמ
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 טהעג רע .סטוג ןיימ טינ רימ טניגרַאפ ,לעגיוא ן'טימ ךינעה ,לעג -נוי ס'דיגנ םעד יסָאי וליפא .אנקמ רימ ןענעז עלַא ...ןרעטש ןָא קַאנק ַא --- עלעגירק ַא ךָאנ ,ןרעטש ןָא קַאנק ַא --- עלעגירק
 ; רימ וצ טנָאז ןוא לעגיוא סָאד טמירק ןוא טכַאל ןוא ןעזיוה עניימ ףיוא רימ טזייוו ןוא ךעל'מישובלמ ענענירטסויל עיינ ענייז ןיא ייברַאֿפ

 ...ןערילראפ טינ סיּפע טקלאז ,רָאנ העז --
 .-- םהיא ךיא גָאז -- ,ןעטֹוג טימ קעװַא רעסעב העג --

 . . ! וחילא רעדֹורב ןיימ סױרַא ךיא ףור ,טינַא

 | ..?שטנעמ ַא ןעריובעג דרעװו סָאװ וצ ןוא לעבלעק א ןעריובעג דרעוו סָאװ וצ ...? ןעליוק םעדכָאנ פָאד לָאז עמ ,ןערָאװעג ןעריובעג סָאד זיא םעד בעילוצ ? ןעליוקוצקעווַא היוא עשז ןיוש 4 בצק םוצ טפיוקרַאפ - סָאד ןעמ .טָאה סָאװ בעילוצ ןוא ? ַאניטַאקס ַא סָאד טסייה סָאװ ,(יסעּפ הנכש רעזנוא טגָאז ױזַא) "ַאניטַאקס, א ןיוש זיא'ס ,לעבלעק ןייק רהעמ ןיוש ןיא פעבלעק ס'נכש רעזנוא !ַאטינ ָאד זיא "ינעמ , סָאװ ,רָאנ הריבע ןייֵא  ...ןעטרָאגנייװ ןיא ךיז ייב ץנירּפ רעבלעז רעד רעדעיוו ,ןיילַא רעדעיוו ביילב ךיא ןוא ,ּפָא ךיז טנָארט לעגיוא ן'טימ ךינעה ןוא ,ץרא-ךרד ךעלגנוי עלַא ןעבָאה והילא רעדורב ןיימ רַאפ
 ! דיגנ רעסיורג ַא ,דיגנ ַא זיא ןוא פעפ טימ ןוא ןעסכָא טימ רע טלעדנַאה טנייה .בצק ַא לָאמַא ןעוועג ןיולַא ןיא יסָאי .רהָאי גיצנאוצ ןוא יירד ןיוש ןזח זיא עטַאט ןיימ ואוו טרָאד ,זיולק רעשי'בצק רעד ןיא יַאבג ןיא דיגנ רעד יסָאי !דיגנ רעד יסָאי טהענ טא !טַאש-טַאש ...!טֹוג ןיא רימ ,ּפָארַא ךיוב ן'טימ ץָאלק א ףיוא גיל ךיא ,..ןיירַא רעד ,סױרַא רעד ...רעבייוו ןוא ןעדיא ...בוטש ןיא זנוא ייב ףולעגנייַא ןייֵא --- ןעגיוא יד הוא ביוה ךיא ...לוק ס'עמַאמ רעד ןעקרעד ךיא ...ןייוועג ַא םימ יירשעגסיוא ענדָאמ ַא סיױרַא בֹוטש ןופ ךיא רעהרעד םיצולּפ



 01 !ןענויוו טשינ רָאט עמ --- בוט"םוו ןוא טנייה

 סָאװ ,ל?לעכייט ם'ייב ,"עניטַאקס, 8 ןערָאװעג ןיוש זיא סָאװ

 ורעטיירב ,רעכיוה רעד ןיא ראג רעדָא ,ּפָארַא-גרַאב טרָאד טשיור

 ..לעמיה סָאד טפור עמ סָאװ ,עקלעמרַאי רעיולב ,רעפעיט

 .ה

 ,עבָארג יד יסעּפ ,הנכש רעזנוא סָאװ ,"סגיכלימ , לעסיב סָאד

 .ןעמוקעג ץונוצ ,השקשינ ,זנוא ןיא ,"ןעהילעגסיוא ,, זנוא טָאה

 עגיבלימ ַא טכַאמעג סָאד ןעבָאה והילא רעדורב ןיימ ןוא ךיא

 רעד ןיא הלח עשירפ לָאש ןייא ןופ עדייב ןעקנוטעג ,הדועס

 .טכעלש טינ רָאג ןעוועג יקַאט זיא'ס ןוא ,ענעטעמס רעטלַאק

 ןיימ טקרעמַאב טָאה --- ."גיצניוו ױזַא סָאװ ,ןורסח ןייא,

 ױזַא ,גידרעפָאה רהעז ןעוועג גָאט םעד זיא סָאװ ,וחילא רעדורב

 .ןהעג טינ לָאז ךיא ,ןָאהטעג בעילוצ רימ טָאה רע זַא ,גידרעפָאה

 ךָאנ ךיז לָאז ךיא ןוא ןוח םעד רעב-שרעה וצ קירוצ ךיג יױזַא

 .םייה רעד ןיא ןעלעיּפש ל?עסיבַא

 טָאה --- ,תועובש ּףיוא חרוא ןייַא זנוא ייב ךָאד טזיב וד ---

 ףיוא ןעסיורד ןיא ךיז ןעלעיּפש וצ טביולרע ןוא טגָאזעג רימ רע

 לעיפ וצ ןערעטעלק טינ לָאז ךיא ,יַאנת ַא טימ רָאנ ,רעצעלק יד

 .ךעלזיוה רָאַּפ עגיצנייא יד ןעסיירעצ טינ הלילח ןוא

 ?ךעלזיוה רָאּפ עגיצנייא יד ןעסיירעצ טשינ ! ַאחדַאחיַאח

 ןעהעז טלָאז רהיא ! דיא ַא ןיב ךיא יו ,ןעכַאל לָאז'ס רעוװ ָאטשינ

 ןייק ןופ ןעדער טינ רעסעב רימָאל !ונ-ונ --- ךע?זיוה רַאּפ ַא

 .רעצעלק ס'דיגנ םעד יסָאי ןופ ןעדער רעסעב רימָאל ...! ןעזיוה

 רעצעלק יד ןַא ,טניימ רינג רעד יסָאי ! רעצעלק ,רעצעלק יא

 ןענעז רעצעלק יד !גָאט רעגיטכענ ַא .רעצעלק ענייז ןענעז

 טימ ץַאלַאּפ ַא יז ןופ טכַאמעג רימ בָאה ךיא !רעצעלק עניימ

 טרעיצַאּפש ץנירּפ רעד .ץנירּפ רעד ןיב ךיא .ןעטרָאגניײװ ַא

 א ּפָאיטסייר ,ןעטרָאגנייװ ןיא ךיז ייב יירפ ןוא קנַארּפ םורַא
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 רעיפ ןהֶא ? רעגייז רעד טלַאה ואוו ,ןעסיוו טליװ רהיא --
 | / . ףףייֵא ייב זיא ?עיפיו .ףלע בלַאה

 רעדורב ןיימ םהיא טרעפטנע --- .טהעטש רעגייז ןיימ ---
 רענעי ףיוא זיב זָאנ ץיּפש םעד ןופ טור ענדָאמ דרעוו ןוא והילא
 20 | .ןערעהיוא טייז

 -ַאב ןיוש לָאז עמ ,ןערהעג טלָאװ יז .טינ טהור עמַאמ יד
 -קָאד רעד  ...ןעביירשראפ סיּפע םהיא ןוא הלוח םעד ןעטכַארט
 ןעמַאמ רעד ייב םיוא ףךיז טנערפ רע .טייצ רעבָא טָאה רָאס
 סָאװ ןוא ? הנותח ס'רעדורב ןיימ זיא ןעוו ; םינינע עגיטייז
 ,ןייז ףרַאד רימ ייב ? םיטש ןיימ ףיוא ןזח רעד רעב-שרעה טגָאז
 .השוריב טהעג ,רע טגָאז ,םיטש ַא .םיטש עטונ ַא ,רע טגָאז
 ַא רָאטקָאד רעד ךיז םוחפ לָאמ א טימ !ךיז טקע עמַאמ יד
 ןָא םהיא טמענ ,ןעטַאט ןעקנַארק םוצ פעקנעב ן'טימ סיוא-הערד
 יי /  :טנַאה רעסייה רענעקורט רעד ייב

 ןעניטנייה זנוא ייב םיּפע ןעמ טגעװַאד ױזַא יו ,ןזח ,ונ --
 | | ? תועובש

 - | / .תמ ַא ןופ ?עכיימש ַא טימ עטַאט רעד םהיא טרעפטנע -- ! טָאג קנַאד ַא --
 טגערפ --- ? ןעפָאלשעג טוג 1 טסוהעג רעגיצניוו ? ונייהד ---

 .טנעהָאנ ץנַאג םהיא וצ ןייא ךיז טגיוב ןוא רָאטקָאד רעד םהיא
 רע סָאוװ םיוק ,עטַאט רעד םהיא טרעפטנע -- !ןיינ --

 ..תועונש זיא'ס ...טָאנ ןעקנַאד רָאנ ...טינ אקוד עמ טּפָאלש ןעפ -ָאלש ןוא ...ןעמ טסוה ןעטסוה ...הברדַא -- .םעהטָא םעד טּפַאה
 טסאג א ...טסַאג ַא טנייה ...חרות יד ןעוועג ?בקמ ...גָאט ַאזַא
 - הב - ...תועובש ףיוא

 "טסַאנ, רעד ןוא ,"טסַאנא ן'םיוא ןעקוק ןעגיוא ס'נעמעלַא
 ,תער-רב םער לעבלעק ס'נּכָש ם'ייב ,ןעקַאנק סָאװ ,ךעלעגירק יד ייב ,ןעכעטש .סָאװ ,סעקלעבעטש יד ייב ,רעצעלק יד ייב ץיגרע ,ןעטיורד ןיא םהיא זיא ּפָאק רעֶד ןוא ,ררע רעד ףיוא ּפָארַא טקוק
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 יו ,ּףעיט ןעציז ןעגיוא עצרַאװש יד .רָאה עדמערפ ,עטכיירטש

 -נײרַא יו ,סיוא-ןעהעז ןהייצ יד ..ןעניוא ערמערפ ,עטסַאפעגניירַא

 סָאװ םיוק זַא ,ןיד ױזַא זיא זלַאה רעד - .ןהייצ עדמערפ ,עטצעזעג

 ןָאק רע סָאװ ,קילג .ַא .,םהיא ףיוא ןייֵא ךיז טלַאה ּפָאק רעד

 שטנעמ ַא יו ,ענדָאמ סיּפע רע טכַאמ ןעּפיל יד טימ ...ןעציז טינ

 םינּפ ןיימ ףיוא ףױרַא-טנעל רע ...! ופּפמ :טמיוש רע תעשב

 ןעמורק ַא טכַאמ םינּפ סָאד ,רעגניפ עגירענייב טימ טנַאה עסייה א

 . | .תמ ַא יװ ,לעביימש

 רעד ,רָאטקָאד רעד רהיא ךָאנ .עמַאמ יד ןָא-טמוק םעד ןיא

 ַאב רע .סעסגָאװ עסיֹורג יד טימ .ךָאטקָאד רעצרַאװש רעכיליירפ

 דבכמ ךיס זיא רע .רעדורב ןעטוג ןעטלַא ןייֵא יוװ ,ךימ טנעגעג

 : ךיליירפ ןעטַאט םוצ טכַאמ ןוא לעבייב ןיא לענש ַא טימ

 ךייַא בעיל טָאג ? תועובש ףיוא טסַאנ ַא טָאה רהיא --

 -י ! טסַאג רעייַא טימ

 ,רָאטקָאד םוצ טקניוו ןוא עמַאמ יד טנָאז -- !קנַאד ַא --

 .ןעביירׂשרַאפ סיּפע םהיא לָאז ןוא הלוח םעד ןעטכַארטַאב לָאז רע

 ןוא שער ַא טימ רעטסנעפ סָאד טנעפע רָאטקָאד רעצרַאוװש רעד

 סָאד טלַאה עמ סָאװ רַאּפ ,והילא רעדורב ןיימ ףיוא ךיז טרעזייב

 יי .ֹוצ רעטסנעפ

 רעטסנעפ ַא זַא ,טנָאזעג לָאמ דנעזיוט ךייַא בָאה ךיא ---

 ! ןעפָא םחיא טלַאה עמ זַא ,בעי טָאה

 זיא סָאד זַא ,ןעמַאמ רעד ףיוא טקניוו והילא רעדורב ןיימ |

 טָאה ,רעטסנעפ ןייק ןענעפע טשינ טזָאל יז : גידלוש עמַאמ יד

 יד .ןעלהיקרַאפ טשינ הלילח ךיז לָאז רע ,ןעטַאט ן'רַאפ ארומ

 םעד רעכיג ןעטכַארטַאב ןיוש לָאז רע ,רָאטקָאד םוצ טקניוו עמַאמ

 "קָאד רעצרַאװש רעד ...ןעביײרשרַאּפ סיּפע םהיא לָאז ןֹוא הלוח

 ןיימ .רעגייז םענעדלָאג ןעסיורג ַא ,רעגייז םעד סױרַא-טמענ רָאט

 ס'רָאטקָאד ם'ניא ןעגיוא עדייב טימ ןייַא ךיז טקוק והילא רעדורב

 2 | .סָאד טקרעמַאב רָאטקָאד רעד  ,רעגייז
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 יו | ? טשינ ךימ טנעק רהיא ? עוו ךיא סייוו סיּפע הלילח 4 רימ ןענעז סאו ? סָאד רהיא טוהט סָאװ ! יסעּפ ,ןייא טימ זיא טָאג --- |
 ...ןעבעגּפָא ,םשה הצרי םא ,רימ טעוװ רהיא ...סיוא ךייַא .הייל יא . .רעטוּפ ןוא זעק ,ערהךןיע .ןייק ,ןַאהרַאפ .טביררַאפ טייצ עטצעל יד ךיז טָאה ,טינ ערה-ןיע ןייק ,על'המחב סָאד  .ְּךייֵא ןעק ךיא לייוו יקַאט --- יסעּפ ךיז טרעפטנערַאּפ --- ,חברדא -- = |

 0 ...טנייוועצ ףימ ךיא טלָאװ ,ןעמעש םינ ךימ לֶאְז ךיא .,..|לעבלעק םוצ ,ּפעבלעק םוצ ,לעבלעק םוצ ,רעצעלק יד וצ ץרַאה סָאד טהיצ רימי ןוא ,ןעמאמ רעד טימ גנַאל ךָאנ טדער הנכש יד יסעּפ ןוא
 י | ! טָאג קנַאד ַא :ןענָאז וד טסלָאז ,ןענערפ ךיד טעװ עטַאס רעד זַא --
 . ;רעטיירב לעסיב 8 ןהעטשרַאפ וצ רימ סָאד טיג והילא רעדורב ןיימ ןֹוא ,עמַאמ יד .ןַא רימ טגָאז יֹוזַא

  ?ריד וצ טדער עמ סָאװ ,טסרעה וד .טָאג קנַאד ַא .;ןעגָאז רָאנ טסלָאז .געט עגיטכענ ,תונומזּפ ןייק ןעלהעצרעד םינ ,ןעגָאלקַאב טיג ךיז טסלָאז - |
 -עגניירַא יו - ,זייווגיצנייא ןעצרַאטש ,ןעצנַאלג רָאה עיורג יד .םחעל- יוװ  םינּפ .סָאד .טנעקרעד םיוק םהיא בָאה ףיא - .ןעט -אט םוצ וצ-חעג ךיא  .רעטנוא ףימ טּפוטש והילא רעדורב ןיימ רעגניפ ןערַאד ןעגנַאל ַא טימ ךיז וצ וצ ךימ טפור ,ףימ טהעזרעד עטַאט רעד = .זָארג גידנעקעמש .טיירּפשעגסױא זיא דרע רעד ףיוא .טײברַא ס'והילא רעדורב ןיימ זיא סָאד ."קיטסיבויל, ןופ דוד -ןגמ ַא ןעגנָאהעגפיוא םהיא ןעמ טָאה לעטעב ן'רעביא סגעּפָאק -וצ ,סנירג טימ רדח םעד ןעבילקעגוצ .םהיא ןעמ טָאה תועובש דובכל .טכַאמעגוצ זיא רעטסנעפ סָאד .קײטּפַא טקעמש עס ,ךעלעקנַאב . ,ךעלעדיּפ ,ךעלעשעלפ טימ טלעֶטשעגנָא זיא שיט רעד ,רדח ןעקנַארק ןיא ןיירַא ךימ טרהיפ והילא רעדורב ןיימ ןוא
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 ןוא ,רעבייוו היפונכ רעצנַאנ רעד וצ עמַאמ יד טגָאז ױזַא

 ,דייהרעליטש ,ַארטסקע יז םגָאז ,ןיסעּפ וצ ,בייװ ם'נכש םוצ

 :ּפָאק ן'טימ טלעקַאש יסעּפ תעשב

 יירד ...ןעקוקמורַא וליפא ךיז לָאז רעצימע ! טדָאטש ַא --

 -קעװַא טנוזעג סָאד ...דומע ם'ייב טּפָאלקעגּפָא רהָאי גיצנַאוװצ ןוא

 טימ ָאטשינ -- ןעװעטַאר רשפא םהיא טגָאװ ךיא ...טגעלעג

 ...עלעשיק עטצעכ סָאד ...טפיוקרַאפ ,םשה ךורב ,ץלַא ...סָאװ

 דוצ ץלַא ...םהיא בעיִלוצ ץֿלַא -ייןוח ַא ייב טלעטשַאב דניק סָאד

 ...ןעקנַארק ן'בעיל
| 

 -עטש ,יסעּפ הנבש רהיא רַאפ עמַאמ יד ךיז טגָאלקַאב ױזַא

 .ןעטייז עלַא ףיוא ּפָאק םעד הערד ךיא .ןעסיורד ןיא גידנעה

 .עמַאמ יד רימ וצ טכַאמ --- ?וד טסכוז ןעמעוו ---

 יייםתסה ןמ לעבלעק סָאד ? סדנוק ַא טכוז ןעמעוו ---

 א טימ רימ וצ טכַאמ ןוא הנכש רעזנוא יסעּפ טגָאז ױזַא

 : טפַאשדניירפ ענדָאמ

 ןעפיוקרַאפ טזומעג !לעבלעק ןייק ָאטשינ !עלעננוי ,ע ---

 -ָאה ףרַאד עמ זַא גונעג ? ןעמ טָאה הרירב ַא .בצק םעד סָאד

 ן'םיוא ןעגָארט סעניטַאקס ייווצ ךָאנ -- עניטַאקס ןייא ןעוועד

 ..! ּפָאק

 "עג ךיוא ,טָאג ןעקנַאד ,לעבלעק סָאד רהיא יינ ןיוש זיא

 .:? עניטַאקס ַא ןערָאװ

 ןירַא יז טּפוטש םוטעמוא .יסעּפ יד טָא ענידיא ענרָאמ ַא

 ? הדועס עניכלימ ַא רימ ןעבָאה יצ ,ןעסיוו ףרַאד יז .זָאנ רהיא

 רהיא ייב טגערפ --- ? סאד רהיא טגערפ סָאװ ןעגעקַא ---

 | .עמַאמ יד

 ןוא לַאש יד ףיוא טביוה ,יסעּפ טגאז -- !ױזַא טָאלג ---

 -טּפוטש עמַאמ יד .ענעטעמס טימ לעּפעט ַא ןעמַאמ רעד טּפוטש

 .טנעה עדייב טימ לעּפעט סָאד ּפָא
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 ... ןעסע ן'כָאנ ףכית ,םשה ןעמל ,עשז קנעדעג ---
 .הילפ ךיא ,ףיול ךיא = .גנירּפש ךיא ןוא ,טהעג רע .ןעייווצ ןיא םייִחַא ןעֶהעג רימ ןוא ,והילא רעדורב ןיימ רימ וצ טגָאז יוזא --- ! ןעטַאט ן'טימ ןהעז ךיז טסעוו ! םוק --
 ,ןעדער לעסיב ַא רימ טימ ,םינּפַא ,ךיז טליוו םהיא .וצ ךימ טלַאה ןוא וחילא רעדורב ןיימט רימ וצ טנָאז -- ?יזַא וד טסהילפ סָאװ !טייצ בָאה --

 .עמַאמ יד טחעג טא ,אש ...| שדקה ןיא םהיא ןעזָאל רעדייא ,יז טגָאז ,ןעברַאטש רעהירפ טעװ יז ! ןפוא םושב ןעזָאל טשינ םהיא עמַאמ יד ליול "שרקח , ןיא ...ןעפלעה טינ ליוו רענייק ...סָאװ טימ ָאטינ ,ןעוועט -ַאר םהיא ףרָאד עמ .,.םהיא טימ ןייז טעוו'ס סָאװ ,טסייוו טָאג ..!קנַארק רהעז-רהעז ,קנַארק זיא עטַאט רעד ? טסייוו וד --

4( 

 | ,ךעלבייוו ייווצ ַא ךָאנ ןוא ,לערעּפ רונש רהיא ןוא ,לעדנימ רעטכָאט רהיא ןוא ,עבָארג יד יסעּפ בייוו ס'נכש רעזנוא : ןעטייז עלַא ןופ טלעטשעגמורַא זנוא ְךיִז טָאה עמ .ןעסיורד ןיא ןהעטש ןעביילב ןעמַאמ רעד טימ ךיא ןוא ,ןעטַאט ןעקנַארק םוצ טהעג והילא רעדורב ןיימ .רערט עדמערפ ַא ןעקַאב עניימ ףיוא ?היפ ךיא ןוא ,זלַאה |'פיוא רימ טלַאפ ,ןעגעקַא עמַאמ יד ןגוא טהעג טנעה עטקערטשעגסיוא טםימ
 ! טסַאג רעייַא טימ ךייַא בעיל טָאג ? תועובש ףיא טסַאנ ַא טָאה רהיא --
 .ןעגיוא ענעלָאװשעגנָא יד ּפָארַא-טזָאל עמַאמ יד
 י ...דניק ַא טרָאפ ,ןעטַאס ןעקנַארק םעד ןערעוו רהָאוװעג ןעמוקעג .דניק ַא ,טגָאזעג סנייטשמ .טסַאג א --



 | עו שלא עט -- בוט"םוו זוא טנייה-

 טָאה יצבָאד .גידנענָארט יז ,טנוזעג סָאד ןייַא רימ סייר ךיא

 ןוא ךעלטנעה ערַאד ערהיא טימ םורַא ךימ טּפַאח יז .בעיל ךימ

 ."ָאקיק, ךימ טפור .יז .ךעלרעגניפ עניד יד טי ןָא ךיז טעּפעשט

 טזָאק .בעיל ךימ טָאה יצבָאד .טינ ךיא סייוו ,ָאקיק סיּפע סָאװ

 ,טסייה סָאד --- "! יק ,ָאקיק; :טכענ עצנַאנ ןעפָאלש טינ ךימ

 טסייר ,סע ךיא זַא .בעיל ךימ טָאה יצבָאד .ןעגעיוו יז לָאז ךיא

 בעג :טסייה סָאד -- יֵויִּפ ,ָאקיק, :ליומ ם'נופ רימ ייב יז

 ךיוא ָאד זיא ןעסע סָאד .םייהַא ךימ טהיצ סע ...!רימ סע

 טליװ סע .טכַאנ רעד ףיוא .תועובש .בוטדםוי = ..;יַאדיַאיַא טינ

 יצבָאד .ךיז טלַאּפש לעמיה רעד יו ,ןהעז ןעסיורד ןיא ןהענ ףךיז

 לָאז ךיא -- "!יק ,אקיק, :בעיל ךימ טָאה יצבָאד .טינ טזָאל

 ןוא .ןעפָאלשנַא רעוװ ןוא יז געיוו ןוא יז געיוו ךיא .ןענעיוו יז

 טקוק ,לעבלעק ס'נבש םעד ינעמ --- טסַאנ א רימ וצ טמוק סע

 ןוא !םוק :;רימ טגָאז ןוא ,תעד-רב ַא יװ ,ןעגיוא טימ רימ ףיוא

 -עג גנַאל טשינ ,ךייט םוצ ,ֿפָארַא-גרַאב ןהעג ךיז ןעזָאל רימ

 - ןיא ןיוש ןיב ךיא !ּפָאה :ךעלזיוה יד ךיא עשטַאקרַאפ ,טכַארט

 רענעי ףױא .ךָאנ רימ טמיווש ינעמ ןוא ,םיווש ךיא .ךייט

 ןייק ָאטינ ,יצבָאד ןייק ָאטינ ,ןזח ןייק ָאטינ .טוג .זיא טייז

 .םולח א רָאנ זיא'ס --- ףיוא ךיז ּפַאח ךיא ...עטַאט רעקנַארק

 ?ןעמ טפיולטנַא ױזַא יו ! ןעֿפױלטנַא ! ןעפיולטנַא ! ןעפיולטנַא

 ןיש זיא ןזח רעד רעבישרעה .ךילטנהעוועג ,םייהַא ? ןיהואוו

 "ַאק ןעסיורג ַא טָאה רע .רימ ןופ רעהירפ ןענַאטשעגפױא רעבָא

 .רעהיוא םוצ וצ-טגָארט ,!הייצ יד טימ םהיא טבורּפ ,ןָאטרעמ

 ןיא םהיא טימ ןהעג ןוא ךיג ףיוא ךיז ןוהטנָא רימ טסייה רע

 עטלעטשעגסיוא ןייֵַא, ןעגָאז ףסומ וצ טנייה טעװ עמ .,להוש

 רע טמוק יװ .והילא רעדורב ןיימ ךיא העז ?הוש ןיא ."ךַאז

 רעד ואוו טרָאד ,םיבצק יד ייב ראג ךָאד טנעװַאד רע ?רעהַא

 טדער והילא רעדורב ןיימ ...? סע טיידַאב סָאװ !ןזח זיא עטַאט

 טינ זיא ןזח רעד רעב-שרעה .ןזח םעד רעבישרעה טימ סיּפע

 :טגָאז רע .ןעדעירפוצ
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 ןיימ !...  ָאנַארּפָאסבש ָאנַארּפָאס ַא רָאנ ,ָאנַארּפָאס .ַא רָאנ טיג ןַא ,טנָאז רעדורב ןיימ  .?ָאנַארּפָאפ , א בָאה ךיא ןַא ,רעדורב
 ...! ןעקנעב טינ לָאז ךיא ןוא ,רע טגָאז ,ןעגלָאפ םהיא לָאז ךיא .ןזח םעד רעב-שרעה בר ייב ,ָאד ןיוש ביילב ךיא זַא ,רימ טגָאז ןוא בָאנפױא ןייֵא טמענ ,םהיא טימ ךיז טגניד והילא רעדורב

 לעמיה רעד ,טקַאב ןוז יד 4 ןעבעל-רעמוז ןעקנעב טינ ףיא לָאז ױזַא יו ! ןעקנעב טשינ לָאז ךיא ,ןעגָאז וצ גנירג זיא םהיא
 .טנעקירטעגסיוא גנַאל ןיוש טָאה עטָאלב יד ,לָאטשירק ַא יו זיא
 ,ערעזנוא טשינ .רעצעלק ןעגיל בוטש ןעבענ זנוא ,ייב ןעסיורד ןיא
 --- ןרעטש ןָא קַאנק ַא ייז טוהט עמ ןוא ןָא ןעמ טזָאלב ךעלעגירק יד ןוא ,ןעכעטש וצ ףיוא טונ ןענעז סעקלעכעטש יד .ךעלענירק טימ סעקלעכעטש ןעסכַאװ רעצעלק יד ןעשיווצ ןוא ,"טסָאּפערק, ַא ןעכַאמ רימ ךיא ןָאק רעצעלק יד ןופ םורָאװ ! ריגנ רעד יסָאי ,רע לָאז ןעבעל גנַאל .זנוא ןעבענ ןעפרָאװעגּפָא ייז רע םָאה ,ןעגעל -וצְּפֶא יז ואוו טינ רע טָאה ,רעצעלק טיירגעגוצ רע טָאה ,בֹוּטְש ַא ןעיוב ךיז טביולק רע ,רעצעלק ס'דיגנ םעד יסָאי זיִא סָאד
 .ייז ןעצַאלּפ

| 
 -גיא, ,ָאד טֶא םיתבדילעב עניצנייא יד ןענעז ינעמ ןוא ךיא .טוג ףיוא ןיא ,לעבלעק ס'נכש רעזנוא ,ץינעמ .טֹונ זיא רימ

 ,ן'ינעמ ךָאֹנ ןעקנעב טינ ךיא לָאז ױזַא יו ןוא ,"ןעסיורד ןיא גינעוו
 ...0לעבלעק ס'נכש רעזוא

4 

 רעב-שרעה ייב ןיב ךיא יוװ ,ןעכָאװ יירד רלַאב ןיוש זיא סע
 יצבָאד . .ן'יצבָאד ןייז טימ םורָא ךימ/ גָארט ךיא .טײברַא רֶעדנַא ןייֵא .בָאה ךיא ..טינ ראג טעמכ ךיא גניז ןעגניז ןוא ,ןזח םעד
 -טסעד ןופ ןוא ,טלַא רחֶאי .ויווצ - ןייק .רעקיוה א דניק א זיא
 .רימ  ןופ רערעווש ,עקנירעווש ַא ,ערה-ןיע ןייק ,יז זיא ןעגעוו



 ו יי לג מן - שמו זו וו

 טעינַאּפמָאקסענּפיונוצ רעדעיוו ןיוש ךיז טסָאה וד ? ןיוש ---

 ןערעייט ןייד טימ ןעדיישעצ טינ רָאנ ךיז טסנָאק 4 לעבלעק ן'טימ

 : ? רבח

 ןוא תוללק ןהֶא ןיוש והילא רעדורב ןיימ רימ וצ טגָאז ױזַא

 וצ רימ טימ טהענ רע זַא ,טגָאז ןוא טנַאה ַא רַאפ ךימ טמענ

 םעװ ,רע טגָאז ,ןזח םעד רעב-שרעה ייב ,ןזח םעד רעב-שרעה

 וצ סָאװ ןעבָאה ךיא לעװ ,רע טגָאז ,סנעטשרע .טוג ןייז רימ

 טגָאז ,עטַאט רעד ; רע טגָאז ,טוג טינ זיא םייה רעד ןיא .ןעסע

 יַאר רימ .ןעװעטַאר ,רע טגָאז ,םהיא ףרַאה עמ ,קנַארק זיא ,רע

 רעדורב ןיימ ןוא .ןענָאק רימ טייוו יװ ,רע טגָאז ,םהיא ןעוועט

 : טעלישז ןייז ףיוא רימ טזייוו ןוא עטָאּפַאק יד טעיליּפשעצ והילא

 ,ןתוחמ ןיימ ןופ הנתמ ַא ,רענייז ַא טַאהעג ךיא בָאה טָא --

 ךיז טלָאװ ,ןעסיוו לָאז ןתוחמ רעד .טפיוקרַאפ םהיא ךיא בָאה

 ,} טרהעקעגרעביא ךיז טלָאװ טלעוו יד ! ךשוח ןָאהטענ

 ם'נופ טינ טסייוו ןתוחמ ןייז סָאװ ,טָאג ביול ןוא קנַאד ךיא

 !העװ .רעביא טינ ךָאנ ךיז טרהעק טלעוו יד סָאװ ןוא רענייז

 ךיז טרהעק סע ,ןייז טינ רָאג לָאז העש יד ,הלילח ןעו !העוו

 ן'טימ ,ן'ינעמ טימ ןייז טלָאמעד טלָאװ סָאװ ,טלעוו יד רעביא

 -י ..!גנוצ עמוטש ַא ?לעבלעק ס'נכש

 רעדורב ןיימ רימ וצ טכַאמ --- ! ןעמוקעג רימ ןענעז טָא ---

 ןוא טזָאלעגוצ רהעמ טונימ עַלַא רימ וצ דרעוו סָאװ ,והילא

 | .ךילדניירפ

 רע ,טסייה סָאד ."ןגנמ , א דיא א זיא ןזח רעד רעב-שרעה

 ױזַא .טשינ לוק ןייק ךַאבענ טָאה רע } ןעגניז טינ ןָאק ןייֿלַא

 ןוא .הניגנ טהעטשרַאפ רע רָאנ ,ןעטַאט ןופ טרעהעג ךיא בָאה

 רעזייב ַא זיא ןוא ,ןהעצפופ ךעלקיטש ַא רע טָאה ךעלרעגניז

 ַא םהיא גָאז ךיא .ןעגניז ךימ טרעהרַאפ רע ! תונכס --- שטנעמ

 ןיימ וצ טגָאז ןוא ךימ טעלג רע ."לעדיירד , ַא טימ "תובאדןגמ ,
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 ! ןעלַאֿפרַאפ זיא ,טפיוקעג --
 .טכעלש ױזַא טינ רָאג זיא ןעפָאלש וצ דרע רעד ףיוא זַא ,רעדורב ןערעטלע ןיימ ןופ ןערעה וצ םהענעגנייַא רחעז ןעוועג רימ זיא'ס ןוא ,(טפיוקרַאפ ןעמ טָאה ענייז) ערדלָאק .ןייא םימ עדייב ךיז טקעדעגוצ ,ןעפַארג יד יו ,והילא רעדורב ןיימ ןוא ךיא ,עדייב ןעגיוצעגסיוא ךיז רימ ןעבָאה ,דרע רעד ףיוא טעבעגסיוא
 | ,.1 ןדע-ג ַא ,ןעגינעג -רַאפ ַא ,דלעפ ַא .גונעג ,םשה ךורב ,ָאד טנייה זיא ץַאלּפ .דרע רעצנַאג רעד רעביא ןעשטַאק ךימ ךיא םֶענ טלָאמעד ,ןעפָאלשנַא ךרעוו ןוא עמשיתאירק פָא-טנעייל רע ןיב ּפָא-טרַאװ ךיא

 .ה

 - ?רעטייוו ןעמ טוהט סָאװ --
 ,תונמחר טימ ןוא טגרָאזרַאֿפ ךימ ףיוא טקוק והילא רעדורב ןיימ .טנעוו רעיפ יד ןעקוקַאב רהיא ןעפלעה והילא רעדורב ןייֵמ ןוא ךיא .טנעוו רעיפ עגיד -עפ יד ןרעטש ןעטשטייגקעג ַא טימ טכַארטַאב ןוא ןעגרָאמהירפ ַא ןוא לָאמנייא ןהילא רעדורב ןיימ וצ עמַאמ יד טגָאז ױזַא
 ...ןעדער סיּפע ָאד ןעפרַאד רימ --- .גנערטש רימ וצ רע טכַאמ --- ! ןעסיורד ןיא העג --
 ,פעבלעק ס'נכש םוצ ךיילג ,ךיז טהעטשרַאפ ,ןוא --- סױרַא ןעסיורד ןיא סױרַא ךיא גנירּפש סופ ןייא ףיוא
 | | ,פעזלעה ן'רעטנוא רעגניפ ייווצ םימ םעד טצַארק עמ זַא ,בעיל טָאה ,ןיירַא ?יומ ןיא ןעבענ סיּפע םעד פָאז עמ ,סױרַא-טקוק ,תעד"רב א ,שטנעמ ַא לידבחל יו ,דנַאטש -רַאפ טימ ,גולק ןעניוא עגיכעלַײק יד ,גידווע'גח עלעדרָאמ עצ -רַאװש סָאד ,ןעש ןערָאװעג ,ןעסכַאועגסיױוא ערה-ןיע ןייק ,ךעלסיפ יד ףיוא ביוה ַא ןעבעגעג "ינעמ, ךיז טָאה טייצ עטצעל יד



 1 = גרין טו
| 

 .ד

 זַא ,רימ ייב ןעוועג זיא תוחמש עלַא ןופ החמש עטסעב יד

 ןיימ וצ ןוא עקּפַאנַאק ס'והילא רעדורב ןיימ וצ ןעמוקעג זיא'ס

 ַא ןעוועג רעהירפ זיא עקּפַאנַאק ס'והילא רעדורב ןיימ ,לעטעב

 ןיימ טניז רָאנ .ןעציז רהיא ףיוא טנעלפ עמ סָאװ ,עּפַאנַאק

 וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ןתח ַא ןערָאװעג זיא והילא רעדורב

 יד זיא ,לעטעב ןייז ףיוא ךיא ןוא עּפַאנַאק רעד ףוא ןעפָאלש

 ,ןערהָאי עטוג יד ןיא ,לָאמַא ."עקּפַאנַאק, ַא ןערָאװעג עּפַאנַאק

 ןיא םיפסומ טנעװַאדעג ןוא טנוזעג ןעוועג זיא עטַאט רער זַא

 "עג עּפַאנַאק יד טָאה ,םיררושמ רעיפ טימ ןיולק רעשי'בצק רעד

 "סעניזנירּפש, יד ןיוש ןענעז טציא ."סעניזנירּפש, ךיז ןיא טָאה

 ןעסוקַאפ םינימה ?לכ טכַאמעג ייז ןופ בָאה ךיא .עניימ ןעוועג

 ךיז ןעמונעגסורַא טינ רעיש ,טנעה יד טעשטילַאקעצ : םלועבש

 ןענַאטשעג ןוא זלַאה ן'פיוא לָאמנייא ייֵז ןָאהטעגנָא ,גיוא ןייַא

 והילא רעדורב ןיימ זיב .ןערעוו ןעגראװרעד וצ ףיוא טונימ ַא

 "םעניזנירּפש , יד ןעפרָאװרַאפ ןוא טעכובעגנָא טוג ךימ טָאה

 | .רעטייל םעד ןעמונעגוצ ןוא םעדיוב ן'םיוא

 .ענידיא יד הנח טָאה ?עטעב ן'טימ עּפַאנַאק יד טלעדנַאהעגּפָא

 טשינ עמַאמ יד יז טָאה ,טפיוקעגּפָא לעבעמ סָאד טָאה הנח רעדייא

 םָאװ ,סָאד טָא) :ןיירַא ךות ןיא גינעווניא ןעקוקניירַא טזָאלענוצ

 "! סָאװ ָאטשינ זיא ןעקוק ; ןעלדנַאה רהיא טנָאק סָאד ,טהעז רהיא

 ,בָאנפױא ןייֵא ןעבעגענ ןוא ןעגנודעגסיוא ךיז טָאה הנח זַא רָאנ

 ןעביוהעגפיוא ,לעטעב םוצ ןוא עּפַאנַאק רעד וצ ןעננַאגעגוצ יז זיא

 "רָאברַאפ עלַא ןיא טקוקעגניירא עקנילָאװַאּפ ,טנַאװעגטעב סָאד

 ןעוועג זיא עמַאמ יד ..,ןעגיּפשעג קרַאטש טָאה ןוא רעטרע ענעג

 סָאה ,בָאנפױא םעד ןערהעקמוא טלָאװעג ,ןעייּפש ן'רַאפ זנורב

 : והילא רעדורב ןיימ טשימעגניירַא ךיז
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 ---ריהט יד רהיא טָאה טָא ןוא עפַאש רעד ןופ טיירב יד ךייַא רהיא
 | ! סיורַא טעוװ יז ביוא רֹוסֶא

 | | .והילא רעד -ןרב ןיימ םהיא טנערפ -- ? ןירַא יז זיא עשז יוזא יו --

 ךיא --- .סעכ טימ ןמחנ םהיא טרעֿפטנע --- | וו וערפ הענ =
 זיא ,ןעגָארטעגנירַא יִז טָאה עמ ? ןיירַא זיא יז ױזַא יו ,סייוו
 ר | | ...1 ןיירַא יז

 טאהעג ארומ בָאה ךיא סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג זיא טונימ ןייא
 טביילב יז ,טנַײמעג בָאה ךיא ,טסייה סָאד .עּפַאש רעד רַאפ
 רעד ןמחנ ןוא ,ןעמונעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה סע .זנוא ייב
 ,סערַאילָאטס ךיוא ,םינב ייווצ ענייז םימ ןעמוקעג זיא רעילָאטס
 רָאנ יקַאט ,עפַאש ענרעזעלג רעזנוא םענ ַא ןעבעגעג טָאה עמ ןוא
 ! ףיופ טינ ,לעּפָאק ! םטכער ,לעדנעמ !טייז א ןָא ,לעּפָאק, : טעוו -עדנַאמָאקעג טָאה רעטָאפ רעד .ךיא --- ןעטניה ,םינב עדייב םעדכָאנ ,ןמחנ ןעגנַאגעג זיא רעהירפ ; דמלמ םעד חור רעד יו
 יד .ןעצנַאטכָאנ ןעפלָאהעג ייֵז בָאה ךיא ...0! טלַאה ,לעדנעמ
 ייז .ןעפלעה טלָאװעג טינ ןעבָאה והילא רעדורב ןיימ ןוא עמַאמ
 י י ..."! רהָאֹי עצרַאװש ידלַא-נד-וצ ,ּפָאק םעד ךערב, "!קעװַא םהיא טּפַאח חור רעד, "! סיפ עשירעב "ופעניופ .םענעיילב ַא ןופ רהיר ַא, :דָאב יד ערעדנא סָאד ףיוא םנייא ןענעלפױרַא ,ךיז ןעלדיז ןעמונעג ןעבָאה םינב יד טימ ךעילָאטס רעד ןוא ,זָאלג סָאד טצַאלּפעג טָאה ריהט רעד ייב עמַאס ! ךַאררט -- םיצולּפ ...! ןענייוו יז רָאנ --- ייווצ יד טימ עיצקַא ןייֵא ...טנייוועג ןעבָאה ןוא ,סבעוניּפש טימ טקעדַאב ןעוועג ןיא סָאװ ,טנַאװ רעגידעל רעד ףיוא טקוקעג ,ןענאטשעג ןענעז

 | ,ריקלַא ןעקנַארק ם'נופ ?וק גירעזייה ַא ךיז טרעה -- ? ןעטרָאד זיא סָאװ --
 .ןעניוא יד טשיוו ןוא עמאמ יד טרעפטנע --- ! טשינרָאג ---



 גע יז עו
 עוו שי

 ןעוו זַא ,גיצנוק ױזַא הרטע יד ןענערט ןעמונעג ןוא רעגניפ ןעטס

 "ייא ןעוועג ,ךיז טכַאד ,ךיא טלָאװ ,תורטע ןענערט יֹוזַא ןָאק ךיא

 טפרַאדַאב רהיא טָאה ,ןענעווטסעד ןופ ןוא ! רעכילקילג ַא רענ

 א סע ךיז טָאה יז ױזַא יװ ,עניימ עמַאמ יד טלָאמער ןעקוקנָא

 זיא רע סָאװ ,והילא רעדורב ןיימ וליפא !טנייוועצ לעסיב

 -עגסיוא ענדָאמ ךיוא סיּפע ךיז טָאה ,ןתח ַא ןוא רוחב ַא ןיוש

 טימ זָאנ יד טציינשעג טשרמולב ,ריט רעד וצ םינּפ ן'טימ ןעניוב

 םענדָאמ ַא טןָאלעגסױרַא ןוא םונב סָאד טמא ,רעגניפ ןייא

 .ןעגיוא יד עלָאּפ רעד טימ טשיװעג ןוא זלַאה ם'נופ שטיווק

 ןייז ןופ עטַאט רעד טגערפ --- ? ןעטרָאד זיא סָאװ ---

 | ,ריקלַא ןעקנַארק

 יד טשיװ ןוא עמַאמ יד םהיא טרעפטנע --- !טינרָאג ---

 ןעבלַאה ןעצנַאג רהיא טימ פיל עטשרעטנוא יד ןוא ,ןעגיוא עטיור

 ,ןעזייַא ןופ רעקרַאטש ןייז ףרַאד עמ זַא ,יױזַא ךיז טלעסיירט םינּפ

 .רעטכעלעג רַאפ ןעצַאלּפ טינ לָאז עמ

 ? עפַאש רענרעזעלג רעד וצ סָאד טמוק יוװ רָאנ

 ךיז טָאה רימ ? ןעמענוצ יז טעװ עמ טסייה סָאװ ,סנעטשרע

 ןעסכַאװעגפיונוצ זיא עפַאש ענרעזעכג רעזנוא זַא ,טבַאדעג דימת

 ,סנעטייװצ ?ןעמענ יז ןעמ טעװ ױזַא יו --- ,טנַאװ רעד טימ

 טימ ,חלח רעד טימ ,טיורב סָאד ןעסילשרַאפ עמַאמ .יר טעװ ואוו

 ענרעבליז ייווצ) ןעלּפָאנ ןוא פעפעל ענעיילב יד טימ ,רעלעט יד

 םָאה ,טַאהעג רימ ןעבָאה םענרעבליז ַא לעּפָאנ ןייא ןוא ?עפעפ

 -לֵאח רימ ןעלעוו ואוו ןוא ,(: טפוקרַאפ גנַאל ןיוש עמַאמ יד ייז

 ן'פיוא ןעמוקעג רימ ןענעז ןעקנַאדעג יד ?הצמ יד חסּפ ןעט

 ןעטסָאמעג ןוא ןענַאטשעג זיא רעילָאטס רעד ןמחנ תעשב ,ּפָאק

 רעגניפ ןעבָארג ם'נופ לעגָאנ ןעטיור ןעסיורג ןייז טימ עפַאש יר

 זַא ,ןעננורדעג ץלַא טָאה רע ,טנַאה רעטרימשעגסיוא רעד ןופ

 םַאה טא :ןמיס א .,ריחט רעד ןופ סױרַא טינ: טעװ עפַאש יד
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 טפיוק רהיא זַא ,ןעגָאז טנַאקעג הליחתכל ךָאד רהיא טָאה ---
 ןוא קידָאּפס ַא ןעלוד ןעמוקעג רהיא טנעז סָאװ ! ןע'תוינשמ רונ
 | ? חומ ַא ןעהערד

 ןוא ,עמַאמ יד םהיא ייב ךיז טעב -- !ליטש ןייז זָאל ---
 ואוו ,ריקלַא ןעטייווצ ם'נופ םיטש ענירעזייה ַא ךיז םרעה סע
 ;טניל עטַאט רעד

 ? ןעטרָאד זיא רעוו ---

 -טקיש ןוא עמַאמ יד םחיא טרעפטנע -- !טינ רענייק --
 יז טלעדנַאה ןיילַא ןוא ,ןעקנַארק םוצ ן'וחילא רעדורב ןיימ ּפֶא
 ,םירפס יד םהיא טלעדנַאהרַאפ ,רעגערטנעקַאּפ םעד ?בימ טימ
 והילא רעדורב ןיימ זַא םורָאװ ,טלעג גיצניוו רהעז רַאפ ,םינּפַא
 --- *? לעיפיוו, : יז טגערפ ןוא ריקלַא ס'נעטַאט ם'נופ סױרַא-טמוק
 ...2! קסע ןייד טינ זיא'ס, : םהיא טגָאז ןוא ּפָא םהיא יז טּפוטש
 סַאז א ןיא ןייֵא ייז טקַאּפ ,ךיג"ךיג םירפס יד טּפָאח לכימ ןוא
 .הטילפ טבַאמ ןוא ןיירַא

 .כ

 ןופ טפױקרַאפסױא ןעבָאה ךימ סָאװ ,ןעכַאז עּלַא יד ןופ
 -ךאפ לעיפ ױזַא טלעטשענוצ טינ ייז ןופ ענייק רימ טָאה ,בוטש
 .עפַאש ענרעזעלג יד יװ ,ןעגינעג

 טָאה עמ זַא תילט ס'נעטַאט ם'נופ הרטע ענרעבליז יד ,תמא
 -םוי לעקיטש ַא רימ רַאפ ןעוועג ךיוא זיא ,ןענערטּפָא .טפרַאדַאב
 ,דעימשדלָאג םעד לעסָאי טימ ךיז ןעגגיד סָאד -- םדוק .בוט
 לָאמ יירד .םינּפ ן'םיוא עמַאילּפ רעטיור ַא טימ דיא רעכיילב ַא
 .רע טָאה טרהיפעגסיוא ןוא -- קירוצ ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא
 םוצ סופ א רעכיא םופ ַא טצעזענקעװַא ךיז רע טָאה םעדכָאנ
 פערעסעמ ןיילק ַא ןעמונעגסױרַא ,תילש ס'געטַאט ן'טימ רעטסנעפ
 -לעטימ םעד ןעגיובעגסיוא .,ןייבנעשריה ןופ ?עצעלק לענג ַא טימ
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 ַא ,רענערטנעקַאּפ רעד ?נימ טפיוקעגקעװוַא טָאה םירֿפס יד

 .ןעצַארק ןייא ןיא סָאד טלַאה רע סָאװ ,?עדרעב רעטיש ַא טיט דיא

 ,לָאמ יירד םהיא וצ ןעגנַאגעג ךַאבענ זיא והילא רעדורב ןיימ

 היחמ ךיז טָאה עמַאמ יד .טכַארבענּפָארַא םהיא טָאה רע רעדייא

 ן'טימ םהיא ןעזיװַאב ןוא  ,ןהעזרעד םהיא טָאה יז ןַא ,ןעוועג

 .ןערעה טשינ לָאז עטַאט רעד ידכב ,ליטש ןעדער לָאז רע ,רעגניפ

 רעד ףיוא ףױרַא ּפָאק םעד ןעסיררַאפ ,ןענַאטשרַאפ טָאה ל?כימ

 :ןָאהטעג גָאז ַא ןוא לעדרעב ן'רעטנוא טצַארקעג ךיז ,עצילָאּפ

 ? ןעטרָאד רהיא טָאה סָאװ ,טזייוו ונַא --

 ףיױרַא לָאז ךיא ,ןעזיווַאב עֶמַאמ יד רימ טָאה קנואוו ַא טימ

 ןע'רזח'רעביא לָאמ ייווצ ,םירפס יד ןעגנַאלרעד ןוא שיט ן'םיוא

 טימ ףױרַא גנורּפש ןייא טימ ןיב ךיא .גיטיונ ןעוועג טשינ זיא

 ןוא שיט ן'רעביא ןעגיוצעגסיוא ךימ בָאה ךיא זַא ,הלודנ ַאזַא

 טינ לָאז ךיא ,והילא רעדורב ןיימ ןופ בָאגוצ ַא טּפַאחעג ךָאנ

 ןײלַא ךיז טָאה והילא רעדורב ןיימ .רענעגושמ ַא יו ,ןעננירּפש

 עלַא ןע'לכימ טגנַאלרעד טָאה .ןוא שיט ץפיוא ןעוועג חירטמ

 טימ ,םירפס יד טרעטעלבעג טנַאה ןייא טימ טָאה ?בימ .םירפס

 .תונורסח טגָאזעג ןוא לעדרעב סָאד טצַארקעג ךיז רערעדנַא רעד

 טשינ ןעוועג דנוב רעד זיא טרָאד : ןורסח ןייז טָאה רפס רעדעי

 רעד זיא ָאד .ןעסעגעצ קרַאטש ןעקור רעד זיא םעד ייב .טוג

 -רעביא םוג ץנַאג ןיוש טָאה רע זַא ןוא .טינ רפס ןייק ןיילַא רפס

 טָאה ,סנעקור עלַא טימ ,ןעדנוב עֶּלַא טימ ,םירפס עּלַא טקוקעג

 : : לעהרעב ןיא ןָאהטעג ץַארק א ךיז רע

 יז ךיא טלָאװ ,גנַאג רעצנַאג ַא ,ןע'תוינשמ ןייז לָאז'ס ---

 .טפיוקעגקעווַא רשפא

 רעדורב ןיימ ןוא ,טנַאװ יד יו טדיוט ןערָאװעג זיא עמַאמ יד

 "נָא זיא רע ;רעיײפ יו טיור ןערָאװעג ,טרהעקרַאפ ,זיא והילא

 | --: רעגערטנעקַאּפ ן'פיוא ןעלַאפעג
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 ,ןעניוא יד סיוא יז טשיוו םעדכָאנ ...רהיא ייב ךיז ןעלסיירט
 ךיז טע'דוס עמ ןוא ;טייז ַא .ףיוא והילא רעדורב ןיימ ּפָא-טּפור
 רימ רָאנ .טינ) ךיא סייוו -- ןעדער ייז סָאװ .דייחרעליטש
 ?יוו רע ,ץיגרע םהיא .טקיש עמַאמ יד .ךיז ןעגעירק ייז ,טכַאד
 /  .?רהיא וצ טגָאז רע .ןהעג טינ

 ןיא ןחעג רעסעב ריד ךיא ?עװ ,ייז וצ ןעמוקנָא רעדייא --
 ...! גָאט ןעגיטנייח ןעברַאטש רעסעב לעװ ךיא ...! ןירַא דרע רעד

 ? וד טסדער סָאװ ,רענייא דמושמ ,גנוצ יד פִא ריד סייב --
 יד ףיונוצ טעּפיצ ,ליטש עמַאמ יד םהיא טרעפטנע ױזַא

 .ןייז .סרוד םהיא טיירג זיא ,טנעה יד טימ םהיא וצ טכַאמ ,ןהייצ
 ; םהיא וצ טכַאמ ןוא ךייוו דלַאב רעבָא דרעוו יז

 -ַאט ן'פיוא תונמחר ַא ,ןהוז ןַײמ ,ןוהט ךיא לאָז סָאװ --
  +=!ןעװעטַאר םהיא ךָאד זומ עמ ...ןעט

 ןוא והילא רעדורב ןיימ טגָאז -- .סיּפע ןעמ- טפיוקרַאפ =
 טקוק עמַאמ יד ןוא .עּפַאש רענרעזעלג רעד ףיוא קוק ַא טּפַאח
 ;ֿפיטש טגָאז ןוא ןעניוא יד טשיװ ,עפַאש רעבלעז רעד ףיוא ךיוא

 ָאטשינ ןוש ?המשנ יד ?ןעפיוקרַאפ ךיא לָאז סָאװ --
 ? עפַאש עגידעל יד ןעדייס .ןעפיוקרַאפ וצ סָאװ

 .והילא רעדורב ןיימ רהיא טגָאז -- ? טינ סָאװ רַאַפ --

 -יוא עטיור טימ עמַאמ יד םהיא טרעפטנע -- !חצוו ---
 םיחצור עכלעזַא .ןעמונעג רימ וצ ךיז ןעבָאה ןענַאװ ןופ -- .ןעג
 ? רעדניק

 סיוא-טשיוו ,סיוא ךיז טנייוו ,טכָאק ןוא טרעייפ עמַאמ יד
 טימ ךיוא ןעוועג זיא ױזַא - .רעביאדלַאב ךיז טעב ןוא ןעניוא יד
 ייווצ יד טימ ,תילט ם'נופ הרטע רענרעבליז רעד טימ ,םירפס יד
 -עביא עֶלַא טימ ןוא ,שובלמ ןעדייז חהיא טימ .,ךעלרעכעב עטליגעג
 -ניצנייא זנוא| ייב ןערָאװעג טפיוקרַאפ ןענעז סָאװ ,ןעכַאז עגיר
 / . .תנוק רעדנַא ןייא לָאמ .עלַא ןוא ,זייוו



: 

 װ ניר ר ניי געט יז טו

 ןעכַאמכָאנ ןוא ןעכַאלעצ טוומעג ףיפ נאד ףיא זא ,שיטאכ יוא
 .ינעמ סָאװ ,חסונ ןעגיבלעז ן'טימ "עמ , םענענייא םעד טקנוּפ

 גנַאל טָאה סע םורָאװ ,ןעלעפעג ,סיוא טזייוו ,סָאד זיא ן'ינעמ

 ענעגייא סָאד ט'רזח'עגרעביא ?עבלעק סָאד טָאה ,ןעמונעג טשינ

 ,גנורּפש ןעגיבלעז ן'טימ ןוא חסוג ןעגיבלעז ן'טימ ,לָאמ א ךָאנ

 טימ ןָאהטעגכַאנ דלַאב סָאד בָאה ךיא זַא ,ךילדנעטשרַאפטסבלעז

 עכילטע ױזַא .גנורּפש ן'טימ ןוא לוק ן'טימ ,סעקוועשטשיּפ עֶלַא

 לעבלעק סָאד ;גנורּפש ַא לעבלעק סָאד ,גנורּפש ַא ךיא :;לָאמ

 לעיּפש סָאד ןענַאװ זיב ,טסייוו רע ."עמ, ַא ךיא ,"עמ , א

 ןיא ןעטניה ןופ דיינש ַא טינ ןעוו ,ןעגיוצעג ױזַא ךיז טלָאװ

 ענייז עלַא טימ והילא רעדורב ןערעטלע ןיימ ןוֿפ ןיירַא זלַאה

 | | : רענניפ ףניפ

 טעמכ ןופ לע'רוחב ַא ! ןערעוו וד טסלָאז ןעקנוזעגנייַא --

 ןיא ...!לעבלעק ַא טימ ןעצנַאט קעװַא ךיז טלעטש רהֶאְי ןעייג

 ריד טעװ עטַאט רעד ...!רענייא ייטלוה וד ,הענ ןיירַא בוטש

 ..! ןעבעג ןיוש

 .ב

 רעד .טינרָאג "ןעבעג, טינ רימ טעװ עטַאט רעד ! עטָאלב

 -תחמש ןופ דומע ן'רַאפ טינ ןיוש טנעװַאד רע .קנַארק זיא עטַאט

 -רַאװש רעד זנוא וצ טהענ סע .רע טסוה טכענ עצנַאג .ןָא הרות

 -ַאל טימ ןוא סעסנָאװ עצרַאװש טימ רעבָארנ א ,רָאטקַאד רעצ

 "קיּפוּפ , רע טפור ךימ .רָאטקָאד רעכיליירפ ַא --- ןעגיוא עגידנעב

 טגָאז רע .ןירַא ?עכייב ןיא רענניפ יד טימ רימ טלענש ןוא

 ןייק טימ ןעּפָאטש טינ ךימ לָאז עמ ,ןעמַאמ רעד לָאמ עֶלַא ןָא

 ןוא ןָאילוב רָאנ ןעבעג ןעמ לָאז ןעקנַארק םעד ןוא ,סעילּפָאטרַאק

 רע זַא ןוא ,סיוא םהיא טרעה עמַאמ יד .ןָאילוב ןוא ךלימ ,ךלימ

 ןעלסכַא יד ןוא ךוטרַאפ ןיא םינּפ סָאד יז טלַאהַאב ,קעװַא טהעג



 םכולע-םולש -

 עטמירקעגסיוא טימ לעכעלעטש טגידוקסַאּפרַאפ ,גיטָאלב ,רעטס
 ןוא יינש רעד ןיהַא ןײרַא-טזָאלב רעטניוו סָאװ ,טנעוו עטקילּפעצ
 | .ןענער רעד ןיירַא טסיימש רעמוו

 ןעבָאה ,טלעוו עגיטכיל עיירפ ס'טָאנ ףיוא ךיז טּפַאחענסױרַא
 ,רוטַאנ רעד וצ טיײקרַאבקנַאד סיוא ,ינעמ ןוא ךיא ,עדייב רימ

 םעד יסייּפ ,ךיא .טייהנעדעירפוצ רעזנוא ןעקירדסיוא ןעמונעג ךיז

 טנעפעענפיוא ,ףױרַא טנעה עדייב ןעביוהעגפיוא בָאה ,לעגנוי ס'גזח
 טפול עמערַאװ עשירפ יד ךיז ןיא ןענױצעגנײרַא ןוא ?יומ סָאד

 רימ ךיז טָאה סע ןוא -- ,טנָאקעג בָאה ךיא לעיפיוו ,לעיפ ױזַא
 ךימ טהיצ סע ןוא ,ךיוה רעד ןיא סכַאװ ףךיא זַא ,טכַאדעגסיױא

 ,ןיירַא עקלעמרַאי רעיולב רעפעיט-רעפעיט רעד ןיא ,ףױרַא-ףױרַא
 ואו טרָאד ,ןעבעווש סנעקלָאװ עגיכיור ערעטיש יד ואוו טרָאד
 -נואוושרַאפ ןערעוו ןוא ךיז ןעזייווַאב ,ךיז ןעקוט ןעלניופ עסייוו יד
 ךיז טסייר סע ןוא ,רעשטיווצ ַא טימ ןוא שטיווק ַא טימ ןעד

 -עג ןימ א ,ןעסיוו ןיימ ןהֶא ,טסורב רעטְליפעגנָא ןיימ ןופ סױרַא
 -עג ַא ,דומע ם'ייב ןעטַאט ן'טימ בוט-םוי יו .רענעש ךָאנ ,גנַאז
 -רוטַאנ ןימ ַא ,וויטָאמ םוש 8 ןהָא ,ןעטָאנ ןהֶא ,רעטרעוו ןהָא גנַאז
 -ריש ןימ ַא ,סעילַאװח עגידנעגַאי ןופ ,לַאפ-רעסַאװ ַא ןופ גנַאזעג
 :גנורעטסייגאב עשילמיה א ,תולעּפתה עכילטענ ַא ,םירישה

 רענידעבעל ,העוויוא !רעטָאפ ,העוזיוא !עטַאט .,העוודיוא
 | !!! טָאָאָאָאָאג

 -רע ן"טימ טייהנעדעירפוצ ןייז ןעזיװַאבסױרַא טָאה ױזַא טָא
 שרעדנַא ץנַאג .לעגנוי ס'נזח םעד יסייּפ גָאט-סגנילהירפ ןעטש
 .ֿ?עבלעק ס'נכש םעד ,ינעמ טקירדעגסיוא סָאד טָאה

 יד טקעטשעגניירַא םדוק טָאה ,לעבלעק ס'נכש םעד ,ינעמ
 ן'טימ ןָאהטעג רַאש ַא ,ןיײרַא טסימ ןיא עדרָאמ עסַאנ עצרַאװש

 ןעסיררַאפ ,יירד לָאמַא ךיז רעטנוא דרע יד לעסיפ ןעטשרעדַאפ
 -סורַא ןוא ,רעיפ עלַא ףיוא םעדכָאנ ןעגנורּפשעגפיוא ,קע םעד
 ןעזיועגסיוא רימ טָאה "עמ, רעד "!עמ ,, ןעניּפמוט ַא טזָאלעג
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 ! ןענייוו טשינ רָאט עמ -- בוט-םוי זיא טנייה

 .א |

 זַא ,טליוו רהיא ?עיפיוו ףיוא טעווענ ןיא ךייַא טימ העג ךיא

 ןטימ ןעדעירפוצ ױזַא ןעווענ טשינ זיא טלעוו רעד ןיא רענייק

 ,לעגנוי ס'נזח םעד יסייפ ,ףיא יו ,חסּפ-ךָאנ ןעגיטכיל ןעמערַאװ

 "ינעמ , סָאד טפור עמ סָאו ,לעבלעק ס'נכש םעד ןוא ,לעטָאמ
 | .("ינעמ , ןעבענעג ןעמָאנ ַא םעד ,לעטָאמ ,ךיא ּבָאה סָאד)

 ןעלהַארטש עטשרע יד טלהיפרעד רימ ןעבָאה ךיילג עדייב
 ןעגיד'חסּפ-ךָאנ ןעמערַאװ ןעטשרע ם'ניא ןוז רעמערַאװ רעד ןופ
 ןעטשרע ם'נופ חיר םעד טקעמשרעד רימ ןעבָאה ךיילג עדייב ,גָאמ
 סָאװ-רָאנ רעד ןופ סױרַא-טצָארּפש ,טכירק סָאװ ,עלעזערג םענירג
 ןעכָארקעגסױרַא ריס ןענעז ךיילג עדייב ןוא ,דרע רעטקעדענּפָא

 ןעטשרע םעד ןייז םינּפ-לבקמ וצ טפַאשגנע ןערעטסניפ ם'נופ
 םעד יסייּפ ,ףיא .ןענרָאמ-סגנילהירפ ןעמערַאװ ןעגיטכיל ןעסיז
 ןעטלַאק א ןופ ,ןַאװט א ןופ סױרַא ןיב ,לעטָאמ ,לעגנוי ס'נזח

 תואופר םימ ןוא גייטרעיוז טימ טקעמש סָאװ ,רעלעק ןעכילסַאנ

 ןעמ טָאה ,לעבלעק ס'נכש םעד ,ינעמ ןוא ;קײטּפַא רעד ןופ

 -ניפ ,ןיילק ַא ןופ :שוּמע ןערעגרע ןייֵא ןופ ךָאנ טזָאלעגסױרַא
: 9 : , , 
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 ! ןענייוו טשינ רָאט עמ -- בוטיםוי זיא טנייה





 ט לַא הני א

 !ןענײװ טשינ רטס עס -- בוטיםוי זיא טנייה

 . . + . {םותי ַא ןיב ךיא -- טונ ויא רימ

 . . . . . . .  {רימ ןופ ןייז טעוװ סָאװ

 6 . + . . הנותח טָאה והילא -עדורב ןיימ

 . . א + + . . עלעטש עכייר 'ו בָאה ךיא

 , . 6 א 4 . א... . . . בורגץלַאמש א

 , . א . . . קנארפעג ס'והילא רעדורג ןיימ

 , , . . םניט סיט טלעװ יד ןעציילפרַאפ רימ

 . . גנוצײילפראפיטניט רעד ןופ ןעשינעהעװכַאנ

 ( 2 א. + . +. טסינ סָאנ 8

 . 6 6 6 א( א . . + + . יגיּפ רבח רעזנוא

 6 . + + ;{עקיועמַא ןייק ןערהַאפ רימ ,טַאש

 . ר... . + + .  ץינעוג יד ןזענע'בננ רימ

 . . 4 + + +. . }רָארב ןיא ןיוש ןענעו רימ

 . . א . א. . +. +. . . גרעבמעל טימ עקַארק

 . . + + +. + . . ןעטנַארגימע יד טימ

 . רעטָאּפ ַא זיא טָאג ןוא טדָאטש ַא זיא ןעיוװ

 . . + + . . . . ןעּפורעװטנַא ןופ רעדנואוו

 , א א ג א . . . . +. . . ערטסאילַאח יד

 . . + . . ןעכַארקעצ דרעװו ערטסַאילַאה יד

 . . . . . . . . {ןעּפרעװסנַא ,טנוזעג ײז

 . . . 3 טשינ וד טסנערב סָאװ ראפ ,ןָאדנַאל
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 ס'נוח םעד יסייפ לעפַאמ
 םותי ַא ?לעגנוי ַא ןופ םיבתכ

 עקירעמַא ןייק םייח רעד ןופ :לייט רעטשרע

 1907 רהָאי ןיא ןעבירשעג
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 ןעיטאסוועמווסנוווססנופוסנסעפאיטאאא
 טא וו

 טכילע-םולש ןופ קרעו טלא

 ס'נוח םעד יסייפ לעטַאמ

 עקירעמא ןייק םייח רעד ןופ ;לייט רעטשרע

 ו

 1925 ,קרָאיוינ--עבאנסױא דנַאּפסקלַאֿפ םכילע-םולש


